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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005387-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES CALAURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se da inicial que o autor objetiva, em caráter liminar, a 

suspensão de leilão extrajudicial de seu imóvel residencial registrado sob 

a matrícula n. 65.646, livro 2, 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis 

de Cuiabá-MT, e localizado na rua Rouxinol s/n, quadra 19, n. 184, bairro 

Recanto dos Pássaros – CEP 78075-210, supostamente designado para o 

dia 13.2.2020 (quinta-feira). Vê-se, do exposto, que a providência 

almejada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 

242 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-CNGC que 

justifique a apreciação do pleito em regime de plantão, o que poderá ser 

perfeitamente realizado em horário normal de expediente. Cuida-se, afinal, 

de medida que pode ser realizada no horário normal de expediente sem 

risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, uma vez que o ato objeto 

de pedido de suspensão só será realizado na quinta-feira, havendo três 

dias úteis de expediente antes de sua ocorrência. Assim, determino a 

natural distribuição da ação após o término do plantão judiciário. 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005407-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja a parte autora 

intimada para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), mais 

precisamente a negativa do plano de saúde para a internação na Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI. Após, conclusos com urgência. Cumpra-se.

Diretoria do Fórum

Decisão

Cia n.0704195-06.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número).

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Registro Tardio de Óbito proposto por José Alves 

da Silva representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

a fim de solicitar o documento em nome de sua falecida esposa, Sra. 

Eugênia Eva dos Santos.

 Relata que a Sra. Eugênia Eva dos Santos “faleceu no Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá/MT, em data de 03/06/1995, tendo como causa da 

morte insuficiência cardiorrespiratória, causa indefinida” (sic – andamento 

3 – fl. 12), conforme declaração de óbito n. 1365720 (sic – andamento 3 – 

fl. 23).

 Assevera que “... o registro tardio de deve em razão de que, à época do 

falecimento, o cunhado da de cujus teria ficado responsável para tomar as 

providências pertinentes, todavia, o mesmo não o fez. Assim, com o fito 

de regularizar o túmulo de sua esposa, entendeu por bem, realizar os 

levantamentos nos Cartórios da região, a fim de averiguar a existência ou 

não do registro em questão, obtendo certidão negativa em todos, 

consoante se infere nas fotocopias das Certidões” (sic – andamento 3 – 

fl. 13).

 Em nova manifesta o Ministério Público postulou “tendo em vista as 

negativas apresentadas, mister se faz seja designada audiência para a 

oitiva das testemunhas apresentadas pelo Requerente na exordial” (sic – 

andamento 3 – fl. 128).

 É o relato do necessário. Decido.

 Considerando que a prova oral postulada pelo requerido José Alves da 

Silva tem por objetivo elucidar os fatos narrados na exordial, a pretensão 

deve ser deferida.

Ante o exposto:

 Defiro a oitiva de testemunhas postuladas pelo requerente José Alves da 

Silva, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de abril de 2020, às 14h30;

 Determino que as testemunhas arroladas pelo requerente José Alves da 

Silva (andamento n. 3 - fl. 16) sejam intimadas, nos moldes do disciplinado 

no inciso IV §4º do art. 455 do CPC, com a advertência de que o não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento, sem motivo 

justificado, importará na desistência da inquisição da testemunha (art. 455, 

§2º, do CPC);

 Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC;

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para intimá-lo da mencionada audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 72/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0705946-28.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a)servidor(a) SUZANE SIANO DA SILVA 

ANDRADE , matrícula nº. 25786, nomeado (a) pela Portaria n.º 

619/2019-GRHFC, de 12/12/2019, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, no Gabinete do Juiz de Direito do 

Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias - 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) SUZANE SIANO DA SILVA 

ANDRADE , matrícula nº. 25786, portador(a) do RG nº. 11682280 SSP/MT 

e CPF nº. 014.538.001-74, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, no Gabinete do Juiz de Direito do 

Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias - 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 73/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0705394-63.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ELEOMAR SOFIA DE ANUNCIACAO CRUZ, 

matrícula nº. 3824, Técnico Judiciário, na secretaria da Vara Especializada 
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do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 

10/02/2020.

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

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

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839411 Nr: 43942-25.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 686,85 

(seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 273,45 (duzentos e setenta e três 

reais e quarenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999784 Nr: 23370-77.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CARMELITO DE OLIVEIRA

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

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

OAB:11.645/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$ 562,38 

(quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais 

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138384 Nr: 26735-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GREYCE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,34 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 279,67 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 279,67 (duzentos e setenta e 

nove reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467168 Nr: 34079-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. V. S. L., GEICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a que 

foi condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 348,68 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta 

e oito centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 146,44 

(cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para fins da 

guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 

64,72 (sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) que deverá ser 
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depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781655 Nr: 35266-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.C.A.de O., DORIEDISON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798764 Nr: 5162-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ IV SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER OLIVEIRA CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR 

- OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER OLIVEIRA 

CONSTANTINO - OAB:15.539-B

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Exequente (SISTEMA FÁCIL INCORP. IMOB. CUIABÁ), 

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

processuais no importe de R$ 2.109,75 (dois mil, cento e nove reais e 

setenta e cinco centavos), nos termos da r. sentença principal e sentença 

do cumprimento de sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 1.261,58 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 848,18 

(oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que, para emissão de guia de custas e taxa, 

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

emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768031 Nr: 20886-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

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

OAB:2.324/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753495 Nr: 5405-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULHIANA MARIA SANTOS CABRAL, PMDSC, 

JUSCÉLIA JOSÉ DOS REIS, ELISIA ALVES DA SILVA, NADRC, BMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.163,39 (quatro 

mil, cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.081,70 
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(dois mil, oitenta e um reais e setenta centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 2.081,69 (dois mil, oitenta e um reais e sessenta e nove 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340576 Nr: 10813-05.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIO VIEIRA DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.757,02 (três 

mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), a que foi 

condenada, nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.846,15 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e 

quinze centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 1.878,51 

(um mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), para 

fins da guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente 

a R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser 

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

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125741 Nr: 21232-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBOEADVS, ADVETL, MFTVETL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250/A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 674,04 

(seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 260,64 (duzentos e sessenta reais e sessenta e 

quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146459 Nr: 30216-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093595 Nr: 7770-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLAN RODRIGUES DA SILVA MESQUITA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 
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de que, para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018166 Nr: 31014-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA THAIZA PEREIRA RIBEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

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

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

www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar 

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº 

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO 

ÚNICO. Imprimir e, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1205033 Nr: 6479-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AUGUSTA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida (AURORA CONST. INCORP. E SERV. LTDA), 

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

processuais no importe de R$ 92,04 (noventa e dois reais e quatro 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa 

judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

L.F.S.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1010681-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE COSTA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DOS SANTOS FREIRE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da resposta do Oficio 

1712/2019 apresentada pela Empresa BIGSAL empregadora do 

executado(id. 28097277). CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0040301-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GISELE WAHL CARNEIRO DA SILVA OAB - MT11240-O 

(ADVOGADO(A))

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. F. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio de seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, informando a conta 

bancária da parte autora para que seja expedido o ofício para a FUNASA. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1053035-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 7 de 324



J. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1053035-82.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: JOSE DO CARMO DOS SANTOS EXECUTADO: MARIZETI 

PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Trata-se de Ação de Cumprimento de 

Sentença, proposto por José do Carmo dos Santos, em face de Marizeti 

Pereira dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos. Intime-se 

a requerida[1], para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

do descumprimento do acordo firmado entre as partes, no que tange ao 

aluguel dos imóveis e repasse do valor correspondente a quotaparte do 

requerente, conforme título constante dos ids. 26180140 e 26180139, sob 

pena de multa, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil. Indefiro 

o pedido de arresto cautelar, diante da inexistência de comprovação que 

fundamente tal pedido. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de intimação do 

requerido. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] MARIZETI 

PEREIRA DOS SANTOS: Rua Marajó, nº 197, Bairro Pedregal, em 

Cuiabá/MT, CEP: 78.060-480. ZONA 04.

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

Processo Número: 1047515-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA PEREIRA OAB - RO3513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON-HAB JHERLLEN DE MACEDO SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista o não comparecimentos das partes em 

audiência, sob pena de extinção. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1056437-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA NONATO DE SOUZA OAB - 057.835.171-43 

(REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. X. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1056437-74.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. CUIABÁ, 

10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

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

Processo Número: 1002250-82.2020.8.11.0041

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

DANIEL RICARDO DE ARRUDA CRUZ OAB - 024.689.171-89 

(REPRESENTANTE)

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002250-82.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: DANIEL RICARDO DE ARRUDA CRUZ REU: JAQUELINE 

RODRIGUES DA CUNHA Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98 do 

CPC. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Ana Vitória 

da Silva Pinho, representada por, Daniel Ricardo de Arruda Cruz, em face 

de, Jaqueline Rodrigues da Cunha, todos devidamente qualificados nos 

autos. Busca a autora a majoração dos alimentos que, são pagos pela 

requerida, no importe de 27% (vinte e sete por cento) do salário mínimo 

vigente, para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, sob o 

argumento de que, a situação financeira da requerida melhorou, desde a 

época do acordo, sendo que, atualmente, a mesma está laborando como 

prestadora de serviço na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso. A ação revisional pressupõe a ocorrência de fato novo quanto à 

possibilidade e necessidade que, precisa de prova a ser trazida aos autos 

com a defesa e durante à instrução, razão pela qual, indefiro o pedido 

liminar para majoração do alimentos, tendo em vista a ausência de 

comprovação, em sede de cognição sumária, da atual situação financeira 

da requerida. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 24 de 

março de 2020 às 08:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu ilustre advogado. Sirva a cópia 

da presente como mandado[1]. Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA: 

Av. Prainha, Quitinete 04, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, 

Próximo ao Supermercado Mais Você. ZONA 05.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003349-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ATANAGILDO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES VALDETE BARRETO MARQUES OAB - 177.362.501-20 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003349-87.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITO ATANAGILDO BARRETO REPRESENTANTE: INES 

VALDETE BARRETO MARQUES Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Autorização Judicial, proposta por Benedito Atanagildo Barreto, 

representado por sua curadora, Inês Valdete Barreto Marques, 

devidamente qualificados. Observa-se que, o juízo da 5ª Vara Cível de 

Cuiabá, declinou da competência para apreciar a presente demanda, 

determinando sua redistribuição a este juízo especializado, por ter aqui 

tramitado a ação de curatela, todavia, não há prevenção que demande a 
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distribuição a este juízo, notadamente, considerando que se trata de 

processo findo. Diante do exposto, declino da competência para 

processar e julgar o presente pedido, determinando a imediata distribuição 

aleatória do processo entre os juízos especializados das famílias. 

Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1044168-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALOIDE DE SOUZA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1044168-03.2019.8.11.0041. 

RECONVINTE: JAMIL ALOIDE DE SOUZA RECONVINDO: HERBERT VIANNA 

FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de 

Exoneração de Alimentos, proposta por Jamil Alóide de Souza, em face de 

Herbert Vianna Ferreira de Souza, devidamente qualificados. Consta dos 

autos que, as partes acordaram quanto à exoneração de Jamil Alóide de 

Souza da obrigação alimentar, contraída em favor de seu filho, Herbert 

Vianna Ferreira de Souza, cuja maioridade foi alcançada, em 11 de junho 

de 2009 (id. 27294481). O título judicial consta do id. 24574894. As partes 

são maiores e capazes, o que dispensa a intervenção do zeloso Ministério 

Público. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo realizado entre as partes, para 

EXONERAR Jamil Alóide de Souza da obrigação alimentar fixada em favor 

do seu filho, Herbert Vianna Ferreira de Souza, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

para que cesse o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, 

nos termos desta decisão. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0057872-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH SOUSA DOURADO OAB - MT7141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1057674-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FLORISBELA DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o . 

1057674-46.2019.8.11.0041 Vistos. Tendo em vista a informação de que a 

requerida encontra-se acamada, sem possibilidade de locomoção, defiro o 

pedido de id. 28878719. Declaro prejudicada a audiência designada nos 

autos e determino a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica 

deste juízo, para comprovação da situação atestada. O relatório deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, 

dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008591-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. (REQUERENTE)

C. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, impugnar a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043640-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVANA XAVIER DA SILCA (REU)

HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA (REU)

HELIO XAVIER DA SILVA (REU)

JOSE XAVIER SILVA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1043640-66.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA 

REU: JOSE XAVIER SILVA, HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA, HELIO 

XAVIER DA SILVA, MARIA SILVANA XAVIER DA SILCA Vistos. Acolho a 

emenda aportada em id. 26758101. Trata-se de Ação de Reconhecimento 

de União Estável Post Mortem, proposta por Joselina Borges de Oliveira em 

face dos herdeiros José Xavier da Silva, Hugo Roberto Xavier da Silva, 

Hélio Xavier da Silva e Maria Silvana Xavier da Silva. Considerando que 

alguns requeridos residem em outro Estado, o que dificulta a locomoção, 

por ora, deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se 

os requeridos para no prazo de 15 (quinze) dias contestarem, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. EXPEÇA-SE Carta 

Precatória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004797-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PLACIDO (REQUERENTE)

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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1004797-95.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA PEREIRA 

MANTOVANI, ANTONIO PEREIRA PLACIDO REQUERIDO: JOSE VALDEMIR 

PEREIRA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos 

artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Curatela Consentida proposta por Maria Raimunda Pereira 

Mantovani e Antônio Pereira Plácido em face de José Valdemir Pereira. A 

Sra. Maria Raimunda Pereira Montovani busca a curatela do seu genitor 

Antônio Pereira Plácido. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelos 

documentos de id. 28891358, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Maria Raimunda Pereira Mantovani como curadora 

provisória do Sr. Antônio Pereira Plácido, mediante compromisso. Intime-se 

o requerente Antônio Pereira Plácido para comparecer perante este Juízo 

no dia 05 de março de 2020, às 15h30min para ser entrevistado. Em razão 

das alegações aportadas na inicial, determino o cancelamento do atual 

cartão para saques, devendo a instituição bancária providenciar um novo 

cartão a ser entregue apenas a quem detém para curatela provisória. 

Promova-se buscar no sistema BACENJUD a fim de consultar saldos 

bancários em favor do Sr. Antônio Pereira Plácido (CPF 070.245.252-15). 

Cite-se o requerido, mediante as cautelas e advertências legais. Oficie-se 

o INSS e o Banco Bradesco sobre o teor dessa decisão. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se Carta Precatória. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003421-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE FROGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1003421-74.2020.8.11.0041. REQUERENTE: GILBERTO DE FROGE 

REQUERIDO: CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA Vistos. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de 

Bens e Alimentos proposta por Gilberto de Froge em face de Cristiane 

Auxiliadora de Paula. Verifico que não consta instrumento procuratório 

nos autos, o que impossibilita a representação do requerente por meio de 

advogado particular. Ainda, com relação ao pedido de gratuidade 

processual, não consta nos autos a declaração de hipossuficiência do 

autor, sua qualificação completa, e nem sequer a comprovação dos seus 

rendimentos mensais, para justificar a necessidade de tal benefício. Sendo 

assim, emendem a inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, para que, junte instrumento procuratório e comprove que faz jus ao 

benefício da justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1046079-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA BORGES FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1046079-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA BORGES 

FLORENCIO REQUERIDO: RODRIGO PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral por Infidelidade 

Conjugal proposta por Patricia Cristina Borges Florencio em face de 

Rodrigo Pereira de Souza Florencio. Verifico que a parte autora não está 

devidamente representada, e sem instrumento de procuração, o advogado 

não pode peticionar em nome de seu cliente, senão em casos 

excepcionais, os quais não foram demonstrados. Assim, a inicial deverá 

ser emendada, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, para 

que, junte aos autos instrumento procuratório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030569-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCYLLA DE ARRUDA DUPRAT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON GERMANO DO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há irregularidades a 

sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, 

consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2020, às 13h:30min. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte por ela assistida 

e suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042014-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEMAR ALONSO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEUZA CANDIDO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1042014-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: DOGEMAR ALONSO CORREA 

EXECUTADO: MARILEUZA CANDIDO CORREA Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 20946826, bem como que, a composição deve ser 

incentivada a qualquer tempo, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 23 de abril de 2020 às 14h00min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004797-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PLACIDO (REQUERENTE)

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMIR PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1004797-95.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA PEREIRA 

MANTOVANI, ANTONIO PEREIRA PLACIDO REQUERIDO: JOSE VALDEMIR 

PEREIRA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos 

artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Curatela Consentida proposta por Maria Raimunda Pereira 

Mantovani e Antônio Pereira Plácido em face de José Valdemir Pereira. A 

Sra. Maria Raimunda Pereira Montovani busca a curatela do seu genitor 

Antônio Pereira Plácido. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelos 
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documentos de id. 28891358, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Maria Raimunda Pereira Mantovani como curadora 

provisória do Sr. Antônio Pereira Plácido, mediante compromisso. Intime-se 

o requerente Antônio Pereira Plácido para comparecer perante este Juízo 

no dia 05 de março de 2020, às 15h30min para ser entrevistado. Em razão 

das alegações aportadas na inicial, determino o cancelamento do atual 

cartão para saques, devendo a instituição bancária providenciar um novo 

cartão a ser entregue apenas a quem detém para curatela provisória. 

Promova-se buscar no sistema BACENJUD a fim de consultar saldos 

bancários em favor do Sr. Antônio Pereira Plácido (CPF 070.245.252-15). 

Cite-se o requerido, mediante as cautelas e advertências legais. Oficie-se 

o INSS e o Banco Bradesco sobre o teor dessa decisão. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se Carta Precatória. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004797-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PLACIDO (REQUERENTE)

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMIR PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1004797-95.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA PEREIRA 

MANTOVANI, ANTONIO PEREIRA PLACIDO REQUERIDO: JOSE VALDEMIR 

PEREIRA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos 

artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Curatela Consentida proposta por Maria Raimunda Pereira 

Mantovani e Antônio Pereira Plácido em face de José Valdemir Pereira. A 

Sra. Maria Raimunda Pereira Montovani busca a curatela do seu genitor 

Antônio Pereira Plácido. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelos 

documentos de id. 28891358, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Maria Raimunda Pereira Mantovani como curadora 

provisória do Sr. Antônio Pereira Plácido, mediante compromisso. Intime-se 

o requerente Antônio Pereira Plácido para comparecer perante este Juízo 

no dia 05 de março de 2020, às 15h30min para ser entrevistado. Em razão 

das alegações aportadas na inicial, determino o cancelamento do atual 

cartão para saques, devendo a instituição bancária providenciar um novo 

cartão a ser entregue apenas a quem detém para curatela provisória. 

Promova-se buscar no sistema BACENJUD a fim de consultar saldos 

bancários em favor do Sr. Antônio Pereira Plácido (CPF 070.245.252-15). 

Cite-se o requerido, mediante as cautelas e advertências legais. Oficie-se 

o INSS e o Banco Bradesco sobre o teor dessa decisão. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se Carta Precatória. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 831559 Nr: 37221-57.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRFDSS, KFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fora determinado por meio da Portaria n° 554/2016 – PRES, que a partir do 

dia 07.11.2016, todos os processos de competência desta Vara Judicial e, 

de outras unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, 

obrigatoriamente, por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico 

(PJE).

Não bastasse isso, os processos físicos em tramitação desta Vara 

Judicial, por força da Portaria Conjunta n. 1272/2019 – PRES-CGJ, de 

30/09/2019, passaram pela digitalização em outubro/2019.

Sendo assim, considerando que o cumprimento de sentença foi 

protocolado em 16.01.2020, determino a intimação da parte exequente, 

para que promova sua distribuição na forma eletrônica (PJE).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 831564 Nr: 37226-79.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRFDSS, KFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 37226-79.2013.811.0041

 Código 831564

 Vistos.

 Fora determinado por meio da Portaria nº 554/2016 – PRES que, a partir 

do dia 07.11.2016, todos os processos de competência desta Vara 

Judicial e, de outras unidades judiciárias, deveriam ser protocolados e 

distribuídos, obrigatoriamente, por meio do sistema de Protocolo Judicial 

Eletrônico (PJE).

 Em outubro 2019, os processos físicos que ainda estavam em andamento 

nesta Vara, foram digitalizados, e como este já estava sentenciado, não o 

foi, como de fato não deveria ser.

 Portanto, indefiro o processamento do pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 63/68), protocolado em 16.01.2020, nestes autos, devendo 

a ilustre Defensoria Pública ingressar com ação própria de cumprimento de 

sentença, mas pelo sistema PJE, cuja inicial deverá atender aos requisitos 

legais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1087004 Nr: 4738-66.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDSS, KDSES, RWDSS, LNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fora determinado por meio da Portaria n° 554/2016 – PRES, que a partir do 

dia 07.11.2016, todos os processos de competência desta Vara Judicial e, 

de outras unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, 

obrigatoriamente, por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico 

(PJE).

Não bastasse isso, os processos físicos em tramitação desta Vara 

Judicial, por força da Portaria Conjunta n. 1272/2019 – PRES-CGJ, de 

30/09/2019, passaram pela digitalização em outubro/2019.

Sendo assim, considerando que o cumprimento de sentença foi 

protocolado em 16.01.2020, determino a intimação da parte exequente, 

para que promova sua distribuição na forma eletrônica (PJE).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 310085 Nr: 17723-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDS, EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HELIODORIO 

SANTOS NERY - OAB:4630/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS 

- OAB:4.630, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ 

PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 310085

 Vistos.

Fora determinado por meio da Portaria n° 554/2016 – PRES, que a partir do 

dia 07.11.2016, todos os processos de competência desta Vara Judicial e, 

de outras unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, 

obrigatoriamente, por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico 

(PJE).

Não bastasse isso, os processos físicos em tramitação desta Vara 

Judicial, por força da Portaria Conjunta n. 1272/2019 – PRES-CGJ, de 

30/09/2019, passaram pela digitalização em outubro/2019.

Sendo assim, considerando que o cumprimento de sentença foi 

protocolado em 16.01.2020, determino a intimação da parte exequente, 

para que promova sua distribuição na forma eletrônica (PJE).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 396341 Nr: 30695-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRF, ORDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959, 

JOVANIL EMÍLIO DE SOZA - OAB:5064, SONIA MARIA GREFFE DE 

MELO SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 396341

 Vistos.

Verifica-se dos autos que em decisão de fls. 232/233, fora deferido o 

levantamento mensal no valor de um salário mínimo, em favor do incapaz 

Orivaldo Rosa da Silva representado por sua curadora Rosa Alina da 

Silva, visando suprir as necessidades básicas do curatelado.

Contudo, fora expedido alvará do valor correspondente até o mês de 

abril/2019, estando, então, o curatelado sem receber desde o mês de 

maio/2019.

 Portanto, determino que os valores referentes aos meses de maio/2019 a 

janeiro/2020, seja expedido alvará no valor de um salário mínimo nos 

termos da decisão de fls. 232/233.

Em consonância com o parecer exarado à fl. 246, determino que a partir 

do mês de fevereiro/2020 o valor levantado em favor do curatelado, 

deverá ser na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a 

curadora do incapaz prestar contas da verba levantada a partir de 

fevereiro/2020.

Outrossim, defiro o requerimento de fl. 257.

 Proceda-se a pesquisa pelo sistema BACENJUD, visando localizar o 

endereço do advogado Gustavo Farias Saber.

 Em sendo encontrado endereço contrário do apresentado aos autos, 

expeça-se o mandado de intimação pessoal.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254158 Nr: 19055-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOC, LRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:8905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOMAR RIZZIERI, 

para devolução dos autos nº 19055-21.2006.811.0041, Protocolo 254158, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748814 Nr: 461-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA JANUÁRIO ALVES, SILVIA MARIA 

JANUÁRIO ALVES, LUIZ AUGUSTO JANUÁRIO ALVES, JOSÉ AUGUSTO 

JANUÁRIO ALVES, JANE WALTER COUTO, TAMARA WALTER COUTO 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAMES ABIB COUTO, ESPÓLIO DE 

MARIA CARMELITA JANUÁRIO ALVES, ESPÓLIO DE CAROLINE ALVES 

COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR, para devolução dos autos nº 461-46.2012.811.0041, 

Protocolo 748814, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004988-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004988-43.2020.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Solange 

Eduardo dos Santos Bueno em face de Rodrigo Santos Bueno. Diante da 

plausibilidade do pedido, conferida pelos documentos de ids. 28930900/ 

28930906, afirmando que o requerido é incapaz de gerir a própria vida, 

defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Solange 

Eduardo dos Santos como curadora provisória, mediante compromisso. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer perante este Juízo no dia 

02 de abril de 2020, às 13h30min para ser entrevistado. Após a audiência, 

poderá o requerido impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, 

o ilustre oficial de justiça deverá informar se a requerida encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Notifique-se 

o Ministério Público. Sirva cópia da presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
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Processo Número: 1004716-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO DOURADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE MENEZES DOURADO ABE (EXECUTADO)

TATIANA MENEZES DOURADO (EXECUTADO)

LUCIANO MENEZES DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004716-49.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: ELIZARDO DOURADO 

EXECUTADO: JAKELINE MENEZES DOURADO ABE, LUCIANO MENEZES 

DOURADO, TATIANA MENEZES DOURADO Vistos. A demanda fora 

distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre Juízo da 3ª 

Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá (antiga 6º Vara), o prolator da 

sentença que fixou os alimentos, em ação de n° 16851-28.2011.811.0041 

– cód. 721350, conforme documento constante do id. 28873628. Sobre o 

tema é importante lembrar que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, 

fundada em título judicial, processar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do 

exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao insigne juízo da 3ª 

Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, mediante as devidas baixas 

e anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001442-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIZETE RIBEIRO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001442-77.2020.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA 

FERREIRA SOARES REQUERIDO: LORIZETE RIBEIRO DA SILVA SOARES 

Vistos. Custas recolhidas – id. 27994787. Trata-se de Ação de Divórcio 

proposta por João Evangelista Ferreira Soares em face de Lorizete Ribeiro 

da Silva Soares. Pugna o autor pela decretação do divórcio, bem como 

que a requerida volte a usar o nome de solteira. Embora se trate de direito 

meramente potestativo, porque o divórcio pode ser requerido por qualquer 

dos cônjuges, e o outro sequer tem condições de se opor, observo que 

por ocasião do casamento a mulher acrescentou ao seu nome, o 

sobrenome do requerente. Assim, considerando que o nome é atributo da 

personalidade (Código Civil, art. 11), somente ela pode decidir se pretende 

voltar a usar o nome de solteira, ou permanecer com o de casada, sendo 

esta uma faculdade sua, exclusivamente (Código Civil, art. 1.571, § 2º). 

Determino, pois, a sua citação para, querendo, contestar em 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente como mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060722-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. Cordialmente Elieth Ferreira da Silva Técnica Judiciária

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

Processo Número: 1025972-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP200129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154-O (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

NELSON FREITAS NETO OAB - MT21882/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA da expedição de ofício, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

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

Processo Número: 1049292-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT12547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. H. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1049292-64.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SAMARACHAMES ALVES DOGAN Endereço: 

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 09, - DO KM 9,501 AO KM 

11,000 ( cond.morada do Faval), SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-800 REQUERIDO: Nome: GUILHERME AUGUSTO HEIMERDINGER 

Endereço: RUA 16, casa 37, Setor B1, (LOTUFO), SANTA TEREZINHA (1ª 

ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-646 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor, caso queira, impugnar a contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana 

d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043233-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENIR FATIMA PRATES MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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RODRIGO PRATES MARQUES (HERDEIRO)

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PRATES MARQUES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1043233-94.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do certificado no Id 24564474, e, tendo 

em vista a noticiada venda, sem autorização judicial, do veículo 

“wolksvagem , Gol 1.0 track , 2014, cor Vermelha, placa NTY2173 , objeto 

do espolio, cujo valor não foi informado”, intime-se o inventariante, 

pessoalmente, para manifestar, no prazo de cinco dias, desta feita, diante 

do referido pedido dos herdeiros, sob pena de remoção, sem prejuízo das 

demais providências que se fizerem pertinentes, mormente em caso de 

eventual inércia. Após, com ou sem manifestação do inventariante, 

intimem-se os demais herdeiros para manifestarem, também, pelo mesmo 

prazo acima fixado, requerendo o que mais de direito e voltem 

imediatamente conclusos para análise. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003734-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

JESSIANE MARQUES PARACATU OAB - MT12177-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0003734-62.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:MICHELE 

CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: RICARTE DOS SANTOS ALVES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte acima qualificada POLO 

ATIVO , para requerer o que entender de direito, inclusive, apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, se for o caso e, em seguida, 

conclusos. . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035363-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035363-95.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Wanessa Aparecida Pirota Medrado e Carlos 

Pedro Medrado Luz, ambos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial, Id n. 15945740. Instruíram a inicial com os documentos 

necessários à propositura da ação. Sob o Id n. 16043308, fora indeferido 

os benefícios da gratuidade da justiça aos Requerentes, facultando-lhes, 

fazerem prova no sentido de que não podem prover os custos deste 

processo sem comprometer seu sustento e de sua família; determinado, 

que manifestem nos autos se pretendem manter a guarda unilateral ou se 

desejam que a guarda seja compartilhada, bem como, determinado que 

instruíssem os autos com os documentos de Id n. 15946095, legíveis. Logo 

em seguida, os Requerentes manifestaram que permanece o interesse na 

guarda unilateral e, requereram, ainda, a reconsideração da decisão que 

indeferiu a justiça gratuita, Id n. 16592329 com a juntada de documentos. 

Decisão acostada no Id n. 16675270, mantendo o indeferimento da 

gratuidade da justiça, facultando-lhes o pagamento em 6 (seis) parcelas 

mensais. Parecer ministerial, opinando pela homologação do acordo, Id n. 

18988978. Intimados para comprovarem o recolhimento das custas/taxas 

judicias, preferiram o silêncio, Id n. 25303089. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Conforme se verifica dos 

autos, indeferida a justiça gratuita, os Requerentes foram intimados para 

comprovarem o pagamento, tendo preferido o silêncio, Id n. 25303089. 

Portanto, não recolhidas as custas/taxas judiciais, após a intimação da 

parte, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 

do CPC, vejamos: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Pelo exposto, 

considerando o não recolhimento das custas/taxas judiciais, com 

fundamento no art. 290 c/c o art. 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Cancele a presente distribuição. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

representante do Ministério Público em exercício perante esta Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Transitada em julgado, 

providenciem-se as baixas necessárias e, após, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032628-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SARDI DOS ANJOS (REQUERENTE)

MARIO NEY SARDI DOS ANJOS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA SARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENEDITO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA da expedição de ofício, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006962-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. C. V. C. (EXEQUENTE)

A. B. D. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. V. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0006962-45.2014.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Diante do certificado no Id n. 

25848145, restitua-se o prazo para manifestação ao Executado, conforme 

requerido no Id n. 25658827-Pág. 2. Após, cumpra-se o determinado no Id 

n. 25670520, quanto à manifestação da parte Exequente/embargada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, certificando eventual inércia, e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para análise. Às providências.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008088-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MOURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELISON ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ FORMAL DE PARTILHA 

BENEFICIÁRIOS DESTE FORMAL: Marcela MouSra Rodrigues e Helison 

Andrade da Silva, ambos qualificados nos autos. PROCESSO: Numero: 

1008088-40.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL 

(241) PARTES : Nome: MARCELA MOURA RODRIGUES Endereço: CASA 

184-B, 2435, RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, JARDIM DOS IPES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 x Nome: HELISON ANDRADE DA SILVA 

Endereço: CASA 184-B, 2435, RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, JARDIM 

DOS IPES, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 RELAÇÃO DE PEÇAS QUE 

FAZEM PARTE DESTE FORMAL: EM CONFORMIDADE COM O ART. 655 DO 

CPC FAZ SABER que por este juízo e escrivania processaram-se os 

termos do processo supramencionado, que seguiu todos os trâmites 

legais, sendo que, para todos os fins de direito, foi determinada a 

expedição deste formal, nos termos do art. 655 do CPC, composto das 

peças já relacionadas, que seguem adiante por fotocópia.Digitado por 

Willma Giselle Santos de Lima, Analista Judiciária. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. GILPERES FERNANDES DA SILVA Juiz 

d e  D i r e i t o  A s s i n a t u r a  E l e t r ô n i c a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ SEDE DO JUÍZO DA 

4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032318-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEY ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA OLIVEIRA DA COSTA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1032318-49.2019.8.11.0041 – PJe – Divórcio Litigioso Finalidade: Instrução 

e julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020, às 08:00 

horas P r e s e n t e s Juiz de Direito: - Gilperes Fernandes da Silva 

Requerida: - Claudia Oliveira da Costa Guimarães, RG: 0810377-1 

SESP/MT, CPF: 761.558.541-49 Advogada: - Gleiny Leticia da Cruz, 

OAB/MT 22051/O Ocorrência: Aberta a audiência, ausente o Autor e seu 

advogado, embora intimado via DJe, na data de 08/11/2019. Em seguida, a 

douta patrona da Requerida, requereu o prosseguimento desta audiência 

para oitiva das testemunhas arroladas e presente neste ato. Continuando, 

foi colhido o depoimento de duas testemunhas, sem compromisso, em 

razão do grau de parentesco para fins de ser atribuído, aos depoimentos, 

o valor que merecer. Pela douta patrona da Requerida, foi dispensado o 

depoimento das demais testemunhas e manifestada a desistência em 

relação ao requerimento constante do id. 26824330, no que diz respeito a 

inversão do ônus da prova. Em seguida, tendo a douta patrona declarado 

não haver mais provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a 

instrução e, visando não causa prejuízo ao Autor, a douta patrona da 

Requerida requereu a conversão para apresentação de memoriais. Em 

seguida, foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho o 

requerimento formulado, fixando o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentação dos memoriais finais, saindo a patrona da Requerida já 

intimada. Intime-se o patrono do Autor para os fins de direito. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ 

Milena Vanni Holpert, que o digitei e subscrevi (audiência encerrada às 

09:03 horas).

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

Processo Número: 1048670-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. N. L. (AUTOR(A))

P. R. N. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. L. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1048670-82.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: PEDRO RIER NASCIMENTO FACANHA Endereço: 

RUA DOS LÍRIOS, 403, SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-205 

Nome: DILVANIZE DO NASCIMENTO LIMA Endereço: RUA DOS LÍRIOS, 

403, SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-205 REQUERIDO: 

Nome: LUIZ FERNANDO LIMA FACANHA Endereço: AVENIDA DAS 

PALMEIRAS, 402, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

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

Processo Número: 1059529-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1059529-60.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LUCIANA NEVES SANTOS Endereço: RUA 5, 05, 

SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-722 
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REQUERIDO: Nome: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ Endereço: 

RUA PAPA JOÃO XXIII, 667, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-615 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

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

Processo Número: 1046638-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

IRAILDES ROCHA ARAUJO OAB - 621.891.401-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. K. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1046638-07.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: YASMIN ROCHA ARAUJO Endereço: RUA A, Bloco 

15,, Quadra 11B, Bloco 15, Apartamento 202, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 Nome: IRAILDES ROCHA ARAUJO 

Endereço: RUA A, Bloco 15, Rua A, Quadra 11B, Bloco 15, Apartamento 

202, Bair, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-258 

REQUERIDO: Nome: JOSEPH LOUTFI KASSAB Endereço: AVENIDA 

BRASÍLIA, n 316, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013157-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. H. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº: 1013157-53.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Atenda-se o parecer ministerial de 

Id n. 28106952 e remetam-se os autos ao contador judicial a fim de que 

seja apurado o valor exato do débito alimentar. Após, manifestem-se as 

partes, através de seus d. Patronos, no prazo de 10 (dez) dias, ouça o 

Ministério Público e voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0053612-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE CASTRO UTSCH JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CASTRO UTSCH (DE CUJUS)

Outros Interessados:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA ZULEIKA UTSCH (HERDEIRO)

LUCIANE ZULEICA UTSCH (HERDEIRO)

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

ROMANA NETES PEREIRA DA COSTA (INVENTARIANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0053612-19.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NIVALDO DE CASTRO UTSCH JUNIOR Endereço: 

RUA K, N. 1.335,, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-370 

REQUERIDO: Nome: NIVALDO DE CASTRO UTSCH Endereço: 02, 107, 

QD01, JD FORTALELA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-000 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana 

d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 106217 Nr: 129-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e, com fundamento no art. 656 do CPC e documentos 

juntados, considerando que a pretensão de retificação do formal de 

partilha se relaciona aos bens imóveis já inventariados e partilhado nestes 

autos, fls. 99/100, pendente de complementação/retificação, defiro, 

portanto, o pedido de fls. 132/132v, em observância ainda do que consta 

às fls. 137/138. Ressalto, ainda, por oportuno, desde já, acolhido pedido 

de retificação do formal de partilha, nesta oportunidade, demais questões 

relacionadas ao registro, que ainda se fizerem necessárias, é de 

incumbência da parte interessada, até mesmo, se for o caso, em relação a 

eventual pendência de regularização-delimitação de imóvel, em razão de 

desmembramento e/ou outra providência relacionada, pois, sendo esta 

eventualmente a hipótese, deverá ser pela via judicial ou administrativa 

adequada.Mesmo porque, assim também já se decidiu: “...O formal de 

partilha é suficiente para demonstrar a titularidade do bem da autora da 

herança, ainda que não tenha sido devidamente registrado em 

Cartório...”(TJMG – AI 10024120568324001, j. 14.03.2013). Às 
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providências, portanto, a fim de viabilizar o registro do formal de partilha, 

referente à sentença de fls. 102/103, que, no mais, deverá ser cumprida, 

inclusive no que diz respeito ao consignado às fls. 102, último parágrafo: 

“salvo erro omissão e ressalvados direitos de terceiros”. Após, devolva 

ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1054244-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIDES LEMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA AUXILIADOURA COSTA MODESTO (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1054244-86.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Primeiramente, acolho a emenda a 

inicial de Id n. 28815616, proceda-se a secretaria Judicial as anotações e 

retificações necessárias em relação ao valor da causa, Id n. 28815616. 

No mais, por, ora, defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 

e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade 

de revogação, nos termos da lei. Outrossim, observo que o Exequente 

promoveu, tão somente, sua qualificação e de sua curadora, conforme se 

observa do Id n. 28815616, pág. 1. Assim, intime-se, novamente, o 

Exequente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder a emenda a inicial nos termos do artigo 319, II, do CPC., 

(apresentando a qualificação da Executada), sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

Processo Número: 1004701-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA TEODORO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004701-80.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos. Vistos, etc... Analisando os autos, constata-se 

que o Requerente pleiteou a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária, Id n. 28865283, pág. 6, item a. Dito isso, considerando que o 

Requerente é aposentado e o holerite apresentado no Id n. 28867952, 

entendo que a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja 

o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

as partes invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio, 

cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de valor acerca do conceito 

do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. No caso em tela, por 

considerar que o recolhimento das custas/despesas processuais não irá 

alterar a condição de sustento do Requerente e da família, por ora, indefiro 

o pedido de assistência judiciária, facultando ao Requerente o prazo de 15 

(quinze) dias para fazer prova no sentido de que não pode prover os 

custos deste processo sem comprometer seu sustento e de sua família ou 

que neste mesmo prazo efetue o recolhimento das custas/despesas 

processuais. Neste sentido, vejamos: “Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada”.

(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Deve, ainda, no mesmo 

prazo acima, juntar aos autos certidão de nascimento do Requerido e 

substituir o documento acostado no Id n. 28867942, por documento legível, 

sob pena de indeferimento. Intime-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005816-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES VITORIA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA DE ALMEIDA OAB - 027.227.901-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINEI LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1005816-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: DAMARES VITORIA SILVA 

LEITE REPRESENTANTE: DAYANE SILVA DE ALMEIDA EXECUTADO: 

LINDINEI LEITE DA SILVA Vistos, etc. A parte Exequente requer: i) O 

bloqueio do saldo F.G.T.S. (ID n.º 21344343), e a transferência para a 

Conta Corrente n.º 00016907-9, Agência n.º 0016, Operação 023, Caixa 

Econômica Federal (ID n.º 4968083, fls. 08); ii) A análise do pedido feito no 

ID n.º 18237255 (desconto em folha de pagamento). Desse modo: i) 

Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que proceda com o 

bloqueio da quantia existente a título de F.G.T.S., (ID n.º 21344343) e 

transfira para Conta Judicial. Em seguida, determino a transferência do 

numerário para a Conta Corrente n.º 00016907-9, Agência n.º 0016, 

Operação 023, Caixa Econômica Federal (ID n.º 4968083, fls. 08), de 

titularidade da Exequente; ii) Expeça-se ofício ao órgão empregador do 

Executado: RESTAURANTE DO CARECA – AV CARLOS ADDOR DE 

SOUZA, Nº 786, BAIRRO SÃO JOAO DEL REY, CEP 78093-000, EM 

CUIABÁ-MT, para que proceda com o desconto de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo da folha de pagamento do Senhor Lindinei Leite da Silva, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do C.P.) e 

contra a administração da justiça (art. 22 da Lei de Alimentos). Em 

seguida, intime-se a parte Exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra – 

se. Cuiabá – MT, 10 de fevereiro de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038427-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA URBANA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUMILANE CEBALHO DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação da parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para informar a autora para retirar Certidão de União 

Estável, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020932-49.2013.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

C. M. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA DO VAL OAB - SP328739-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020932-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA DO VAL OAB - SP328739-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041898-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 

de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005093-57.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. N. (EXEQUENTE)

E. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. E. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

AIDERLANE CAVALCANTE DE SOUZA OAB - MT8657-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24950314. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005093-57.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. N. (EXEQUENTE)

E. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. E. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

AIDERLANE CAVALCANTE DE SOUZA OAB - MT8657-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24950314. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030681-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CALDEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEFONSO ALCEBIADES VIEIRA ROMEIRO (REU)

Outros Interessados:

LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO (TESTEMUNHA)

JAMILLY ESCOBAR ROMEIRO (TESTEMUNHA)

TALLINY ESCOBAR ROMEIRO (TESTEMUNHA)

KALLINY ESCOBAR ROMEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar documento expedido, após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0050333-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (EXECUTADO)

G. F. C. (EXECUTADO)

J. P. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

VENICIUS YUTAKA HARIMA OAB - MT10116-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24923642. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0050333-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (EXECUTADO)

G. F. C. (EXECUTADO)

J. P. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

VENICIUS YUTAKA HARIMA OAB - MT10116-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24923642. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0050333-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (EXECUTADO)

G. F. C. (EXECUTADO)

J. P. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

VENICIUS YUTAKA HARIMA OAB - MT10116-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24923642. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007710-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT15381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. Q. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por ARLINDO SILVÉRIO TEIXEIRA em face de CLARA CORRÊA 

TEIXEIRA, menor representada por sua genitora, Senhora CAROLINA 

QUEIRÓZ CORRÊA. Informa a parte Autora que na Ação de Divórcio 

Litigioso, Processo n.º 50314-19.2016.811.0041, que tramitou perante a 

4.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital – MT foi 

estabelecida obrigação alimentar no equivalente a 1,7 salários mínimo, a 

ser pago até o dia 05 (cinco) de cada mês. Entretanto, essa quantia, 

atualmente, é superior à sua capacidade econômica, uma vez que a 

empresa que estava em seu nome faliu e possui diversas ações onde 

esta figura no polo passivo. Elucida que atualmente trabalha como 

vendedor e recebe mensalmente o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), e que o veículo que possuía foi apreendido por meio de 

ação de busca e apreensão, ante o inadimplemento das prestações 

correspondentes ao financiamento. Ao final, em síntese, requer: i) 

redução da obrigação alimentar para o equivalente a 15% (quinze por 

cento) da sua remuneração mensal, a ser descontada de sua folha de 

pagamento. Em 14.06.2019 a Requerida pugnou pela juntada de 

procuração e consequente habilitação (ID n.º 20913707). Em audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento realizada em 18.06.2019, 

às 16:00 horas: i) a alimentada interpôs contestação onde aduziu a 

discordância quanto a redução almejada pelo Autor, pois ela já paga o 

montante de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) ao mês, tendo, ainda, se 

comprometido a pagar parcela mensal do acordo no valor de R$ 357,00 

(trezentos e cinquenta e sete reais). Esclarece que os holerites 

apresentados não refletem o valor original do salário, além de elucidar que 

a escola da criança está no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) e o valor proposto não paga nem 10% (dez por cento) das 

despesas atuais da menor; ii) o Autor apresentou impugnação; iii) o 

Ministério Público emitiu parecer favorável ao indeferimento dos pedidos 

contidos na exordial, mediante extinção do feito com fundamento no art. 

487, I, do C.P.C.; iv) as partes ratificaram os termos da inicial e da 

contestação. (ID n.º 21035489). Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação Revisional de Alimentos com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Arlindo Silvério Teixeira em face 

de Clara Corrêa Teixeira, menor representada por sua genitora, Senhora 

Carolina Queiróz Corrêa. Inexistem preliminares a serem apreciadas; 

motivo pelo qual passo à análise do mérito. Pois bem, entendo que os 

alimentos possuem natureza básica, conforme pontua Yussef Said Cahali 

em sua obra: “Engana-se Beudant ao afirmar que a disciplina jurídica da 

obrigação alimentícia oferece um interesse pratico muito grande, mas que 

seria mínima a sua importância doutrinária. Trata-se, em realidade, de 

instituto cujus princípios são remarcados por uma acentuada 

complexidade, com reclamo de permanente atualização de seus estudos; 

do dissídio sobre a pluralidade de seus aspectos resulta um variegado de 

formulas legislativas e jurisprudências que a experiência da vida 

apresenta diuturnamente. O ser humano, por natureza, é carente desde a 

sua concepção; como tal, segue o fadário até o momento que lhe foi 

reservado como derradeiro; nessa dilação temporal – mais ou menos 

prolongada -, a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta 

como condição de vida. Daí a expressividade da palavra “alimentos” no 

seu significado vulgar: tudo aquilo que é necessário à conservação do ser 

humano com vida, ou, no dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à 

subsistência animal”. Em linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse 

conceito, a ideia de obrigação que é imposta a alguém, em função de um a 

causa jurídica prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. 

Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma 

obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário 

para a satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por 

si; mas amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por 

um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua 

manutenção. (...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para 

que quem as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, 

realizar o direito á visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e 

moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, 

constituem os alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de 

minas os recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, 

tanto física como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação 

alimentar, “le devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la 

subsistence dúne autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como 

na doutrina, tem atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para 

nela compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 à 17). A possibilidade de ajuizamento de 

ação de revisão de alimentos surge quando há alteração da necessidade 

do Alimentado em receber os alimentos ou quando ocorre a alteração da 

possibilidade do Alimentante na manutenção do pagamento do montante já 

fixado. O fundamento legal está situado no artigo 1.699 do Código Civil que 
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estabelece que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo”. Para a fixação de alimentos temos 

que levar em consideração ao que hoje a doutrina nos ensina como 03 

(três) requisitos básicos necessidade – possibilidade – proporcionalidade. 

TJSC: “ Sílvio de Salvo Venosa leciona: ‘ De acordo com o art. 1.695, do 

Código Civil em vigor “ São devidos os alimentos quando quem os pretende 

não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 

mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê – los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento’. O dispositivo coroa o princípio 

básico da obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser 

fixado de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades 

do alimentante, complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra 

fundamental dos chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada””( Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto 

do Nascimento, j. 14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 

1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico Dessa forma, 

abre – se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais . Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive 

a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 

segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ 

Manual de Direito das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 552). Passo à análise dos requisitos necessidade-possibilidade. DA 

NECESSIDADE Em análise dos autos, é possível concluir que a 

necessidade da manutenção da obrigação alimentar ainda persiste, haja 

vista se tratar de interesse de menor, devidamente representada por sua 

genitora. Ou seja, ainda há o vínculo do Poder Familiar e as suas 

obrigações correspondentes. Em que pese a insuficiência de prova dos 

gastos ordinários da Alimentada, pois no momento oportuno (audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento) limitou-se a defender seu 

direito invocando afirmações, certo é que tais despesas são presumíveis. 

Esse é o entendimento que adoto, consubstanciado na jurisprudência 

pátria. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA 

ADOLESCENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES 

PRESUMIDAS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. 

MANUTENÇÃO. Para que a obrigação alimentar seja minorada, em sede de 

tutela provisória, é necessário venham aos autos elementos suficientes de 

convicção a justificar a necessidade premente de redefinição do quantum. 

Caso concreto em que o agravante não comprova incapacidade para 

fazer frente aos alimentos provisórios fixados no grau de origem. Decisão 

agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70073724262 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

ENVOLVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR 

VIGENTE. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Recai sobre o autor da ação revisional de alimentos o ônus de 

demonstrar mudança em sua situação financeira ou na de quem recebe a 

verba alimentar. - O genitor exerce a mesma profissão que exercia no 

momento da celebração do acordo, e não demonstrou a alteração de suas 

condições financeiras, recebendo o piso da categoria (motorista) pelo 

exercício da atividade, que é superior aos rendimentos brutos antes 

auferidos. - Sobre o aspecto das possibilidades, o valor do salário 

efetivamente recebido não pode ser considerado isoladamente, sob pena 

de se submeter o valor da pensão ao arbítrio do alimentante. - Quanto ao 

aspecto das necessidades da menor, é sabido que os gastos de uma 

adolescente incluem despesas presumidas com vestuário, educação, 

saúde, moradia, higiene e lazer. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10261140027267001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

MAJORATÓRIA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 

POSSIBILIDADES. DIFICULDADES VISÍVEIS. NASCIMENTO DE OUTRA 

FILHA. AUMENTO INVIÁVEL. - A obrigação alimentar inarredável 

decorrente do poder familiar contempla os gastos que efetivamente são 

imprescindíveis, e, para além desses, somente aqueles que estão 

compreendidos nas possibilidades do alimentante, a partir da condição 

social reinante. Fixada a verba a partir dessas diretrizes, não há espaço 

para majoração. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20160096952 Itajaí 2016.009695-2, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 28/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 

DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - ARBITRAMENTO - FILHO MENOR - 

P R E S U N Ç Ã O  D A  N E C E S S I D A D E  -  T R I N Ô M I O 

"PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSIDADE" - ADEQUAÇÃO - 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FORMA LIVRE - AUSÊNCIA DE 

OPOSIÇÃO. 1. São presumidos os gastos básicos de uma criança com 

idade de dez anos. 2. Inexistindo provas que levem à presunção de 

desproporcionalidade do benefício, ou mesmo da impossibilidade do seu 

custeio pelo apelante, sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido 

o valor dos alimentos fixado em primeiro grau, em 35% do salário mínimo. 

3. Não havendo controvérsia, pelo menos processual, quanto ao direito do 

pai de estar com o filho "de forma livre" - proposta inclusive firmada na 

própria petição inicial do infante -, devem ser estabelecidas as visitações 

do pai ao filho conforme livremente convencionarem as partes. 4. Contudo, 

a "visitação livre" pressupõe plena concordância de ambas as partes, não 

podendo se impor através de "mandado judicial", sob pena de se 

prejudicar a estabilidade e a devida formação do menor. 5. Recurso 

parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10027100170383001 MG, Relator: 

Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013) Todavia, a presunção 

mencionada anteriormente não significa a rejeição do direito do Autor, 

porque à parte Requerida incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Alimentante (art. 373, II, do C.P.C.), de forma a não 

permitir a minoração da pensão alimentícia. E como registrado no segundo 

parágrafo do presente capítulo, a Requerida não fez prova a impedir, 

modificar ou extinguir o direito Autoral. DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

Na Ação de Divórcio Litigioso, Processo n.º 50314-19.2016.811.0041, que 

tramitou perante a 4.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital – MT foi estabelecida obrigação alimentar no equivalente a 1,7 

salários mínimo, a ser pago até o dia 05 (cinco) de cada mês. Entretanto, a 

atual condição econômica enfrentada pelo Autor assegura a necessidade 

de acolhimento parcial do pedido inicial. Isso porque atualmente o Autor é 

vendedor da Empresa FLCM Tecnologia EIRELI-ME (ID n.º 

18218114/18218115) e seu salário bruto é de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) (ID’s n.º 18218116/18218119). A esse fato somam-se 

as informações acerca da existência de insucesso no ramo empresarial 

evidenciado pelo julgamento procedente de 02 (duas) ações de busca e 

apreensão[1], uma terceira ação de busca e apreensão convertida em 

execução[2], e, por fim, uma quarta demanda judicial de onde se discute a 

anulação de título extrajudicial. Desse modo, perfeitamente cabível a 

redução da obrigação alimentar. Vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. 

NECESSIDADES PRESUMIDAS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

ALTERAÇÃO EVIDENCIADA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DO GENITOR. 

AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE 

REDUÇÃO DO ENCARGO. A revisão de alimentos somente se justifica 

quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade. A 

obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante 

e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras 

palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio 

necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades 

básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Hipótese 

em que o alimentante comprova redução da sua capacidade em 

decorrência da situação de desemprego. Possibilidade de minoração do 

encargo, mas não nos moldes pretendidos na inicial recursal, a fim de bem 

observar o binômio alimentar, mas atentando-se para o fato de que o 

agravante é também responsável pelo adimplemento das parcelas mensais 

do financiamento imobiliário referente ao imóvel onde reside o menor e sua 

genitora. Inviável impor à agravada o pagamento do financiamento 

imobiliário, tendo em vista serem totalmente desconhecidas as suas atuais 

possibilidades... financeiras, sabendo-se apenas que estava 
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desempregada à época do acordo de alimentos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079941944 RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 29/05/2019, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/05/2019) ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. 

DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA, 

COM NOVO FILHO. PROVA. CABIMENTO. 1. Os alimentos devem ser 

estabelecidos dentro da capacidade econômica do alimentante, mas 

atentando para as necessidades da alimentada. Inteligência do artigo 

1.694, § 1º, do Código Civil. 2. A constituição de uma nova família, com 

nascimento de um novo filho, revelam inequívoca alteração nas condições 

econômicas do alimentante, justificando o redimensionamento do encargo 

alimentar, pois presentes os pressupostos elencados no artigo 1.699 do 

Código Civil. 3. A redução dos alimentos é cabível, mas não no patamar 

fixado na sentença, pois a redução pela metade poderá causar prejuízos 

ao sustento da alimentada. Recurso provido. (TJ-RS - AC: 70058010802 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de 

Julgamento: 29/01/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 04/02/2014) E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONSTITUIÇÃO 

DE NOVA FAMÍLIA. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL. - A constituição de nova 

família aliada à ruptura do vínculo empregatício do Apelante revela 

alteração na capacidade contributiva do alimentante, o que autoriza a 

adequação do valor da pensão alimentícia. - Recurso provido. (TJ-AM - 

APL: 02378942620098040001 AM 0237894-26.2009.8.04.0001, Relator: 

Paulo Cesar Caminha e Lima, Data de Julgamento: 28/04/2014, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO LIMINAR. 

DESEMPREGO. NOVO FILHO. Viável reduzir de forma liminar os alimentos 

devidos pelo pai/agravante, quando comprovado que está desempregado 

e que tem novo filho, nascido depois da fixação da obrigação em revisão. 

DERAM PROVIMENTO. (TJ-RS - AI: 70058000084 RS, Relator: Rui 

Portanova, Data de Julgamento: 13/03/2014, Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/03/2014) Sopesando as teses e 

provas produzidas pelas partes, resta clara a redução da capacidade 

econômica – financeira do Senhor Arlindo Silverio Teixeira, cuja obrigação, 

e m  o b s e r v â n c i a  a o  t r i n ô m i o  d a 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade, deve ser adequada a 30% 

(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Autor, inclusive Férias, 13º 

Salário, Comissão, Verbas Rescisórias, entre outras. Por fim, insta 

consignar que em caso de revisional, o novo valor fixado retroage à data 

da citação (Súmula n.º 621 do S.T.J., C/c art. 13, § 2.º da Lei de 

Alimentos). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial 

(artigo 487, I, do Código de Processo Civil) e reduzo o valor da pensão 

alimentícia acordada na Ação de Divórcio Litigioso, Processo n.º 

50314-19.2016.811.0041, que tramitou perante a 4.ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Capital – MT, para o equivalente a 30% (trinta 

por cento) dos rendimentos líquidos do Autor, inclusive Férias, 13º Salário, 

Comissão, Verbas Rescisórias, entre outras, a ser pago quando o 

fechamento da folha de pagamento e depositado na Conta Corrente n.º 

23820-2, Agência n.º 1695, Operação 001, Caixa Econômica Federal (ID 

n.º 18218125), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se 

ofício ao órgão empregador do Autor: Empresa FLCM Tecnologia 

EIRELI-ME, situada na Avenida São Sebastião, CEP: 78045-000, Cuiabá – 

MT, para que proceda da folha de pagamento do Senhor Arlindo Silverio 

Teixeira o desconto no equivalente a 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos líquidos do Alimentante, inclusive Férias, 13º Salário, 

Comissão, Verbas Rescisórias, entre outras, a ser pago quando o 

fechamento da folha de pagamento e depositado na Conta Corrente n.º 

23820-2, Agência n.º 1695, Operação 001, Caixa Econômica Federal (ID 

n.º 18218125), sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 

do C.P.) e contra a administração da justiça (art. 22 da Lei de Alimentos). 

Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

As partes arcarão com os honorários advocatícios dos seus respectivos 

advogados (art. 86 do C.P.C.). Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] 

1005023-62.2016.8.11.0002 e 100008-88.2018.8.11.0002 (Várzea – 

Grande) [2] 1020675-65.2017.8.11.0041 (Cuiabá )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019102-87.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. S. (EXEQUENTE)

J. N. T. R. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24856868. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0019102-87.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. S. (EXEQUENTE)

J. N. T. R. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24856868. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000490-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente Impulsiono o feito com intimação da parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para informar a parte para retirar 

Alvará de Curatela Definitiva, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

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

Processo Número: 1010344-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. M. D. M. (AUTOR(A))

R. A. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. M. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação do patrono da parte autora para 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075

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

Processo Número: 1044406-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. F. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C AÇÃO DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por ANA VALENTINA DOS 

SANTOS CORRÊA¸ menor representada por sua genitora, Senhora 

RAYANE CRISTINA DOS SANTOS CORRÊA, em face de WESLEY JESUS 

FERNANDES DA COSTA. Informa a genitora da menor que da relação 

havida com o Requerido adveio a Alimentada, e que o Alimentante auxilia 

de forma insuficiente a subsistência da filha, apesar do não 

reconhecimento. Ao final, em síntese, requer: i) a fixação de alimentos 

provisórios no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares, médicas, 

lazer, etc.; ii) o reconhecimento da paternidade. Em audiência realizada em 

25.10.2019 as partes entabularam acordo em relação: i) reconhecimento 

da paternidade; ii) guarda; iii) visitas. Foram fixados alimentos provisórios 

no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Determinou 

fosse aguardado o prazo de defesa, devendo a parte Autora apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, 

os autos ao Ministério Público. Foi redesignada audiência de instrução e 

julgamento em relação ao pedido de alimentos para 10.12.2019, às 14:00 

horas (ID n.º 25526796). Em sede de contestação aduz o Alimentante que 

trabalha como autônomo e recebe em média R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) por mês, e que paga pensão alimentícia de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo para cada um dos outros filhos. Por isso, informa 

a impossibilidade de pagar pensão alimentícia à Alimentada, bem como 

defende a necessidade da Autora em pagar alimentos, até que sua 

situação financeira se restabeleça. Ao final, em síntese, requer: i) a 

improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Ao impugnar a 

contestação a Autora aduz que o Requerido não juntou prova da sua 

condição financeira, e que esta é diversa da alegada na contestação, 

porque sua condição econômica favorável pode ser verificada na Ação 

de Revisão de Alimentos, Processo n.º 1036051-23.2019.811.0041. 

Defende que o Requerido não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, e 

que a procuração deve ser retificada, pois foi produzida com o fim 

especial de postulação em processo de cunho previdenciário. Concorda 

com o valor arbitrado, devendo o genitor arcar com plano de saúde, 50% 

(cinquenta por cento) de despesas médicas, 50% (cinquenta por cento) 

das despesas escolares, e 50% (cinquenta por cento) do valor de 

transporte escolar privado. Ao final, em síntese, requer a procedência dos 

pedidos contidos na petição inicial. Por não ter comparecido em audiência 

foi decretada revelia do Alimentante. O membro do Ministério Público emitiu 

parecer favorável ao deferimento do pleiteado na petição inicial, 

decretando a extinção do feito com fundamento no art. 487, I, do C.P.C. (ID 

n.º 27293504). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Ação de Alimentos 

com Pedido de Alimentos Provisórios ajuizada por Ana Valentina dos 

Santos Corrêa¸ menor representada por sua genitora, Senhora Rayane 

Cristina dos Santos Corrêa, em face de Wesley Jesus Fernandes da 

Costa. DA IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA Em sede de Impugnação à Contestação a Autora defende que 

o Requerido não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

pois parece ser agraciado deve ser comprovada a incapacidade 

financeira do Alimentante. O benefício da assistência judiciária gratuita 

encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, 

no Novo Código de Processo Civil (artigos 98 e seguintes do NCPC) 

concomitantemente com a Lei n.º 1.060/50, pois nesta última houve sua 

revogação parcial. O intuito do referido instituto é possibilitar o exercício 

do direito de ação previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. 

Concede-se benefício da justiça gratuita àqueles que não dispuserem de 

condições de arcar com os custos do trâmite processual, possuindo 

veracidade relativa a afirmação (art. 99, § 3º do NCPC). Ou seja, cabe a 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

econômicas para demandar por sua conta. De acordo com o art. 99, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil “O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Pois bem. A 

Autora utiliza com fundamento para que não seja concedido o benefício da 

justiça gratuita ao Requerido a falta de prova a respeito da sua 

capacidade financeira. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento de que para ser agraciado pelos benefícios basta a mera 

afirmação, não sendo necessário prova. Ademais, cabe àquele que 

pleiteia a revogação da benesse fazer prova quanto a capacidade 

econômica. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 

MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Embargos 

de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter 

infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade 

e da economia processual. 2. Em observância ao princípio constitucional 

da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.5º, XXXV, da 

CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei nº 1.060/50, 

recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê 

que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo 

suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição 

de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço 

traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o 

benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo 

sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a 

princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação 

prévia, para que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita” .. 

(STJ; EDcl-Ag-REsp 7.073; Proc. 2011/0057419-1; SP; Quarta Turma; Rel. 

Min. Raul Araújo; Julg. 16/08/2012; DJE 05/09/2012) . (Grifei) 

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DELCARAÇÃO DO REQUERENTE, PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESUNÇÃO BASEADO UNICAMENTE NA 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO REQUERENTE, POR SE ENCONTRAR 

ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA 

FÍSICA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem se posicionado 

no sentido de que a declaração prestada na forma da Lei 1.060/1950 firma 

em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que 

somente será ilidida mediante prova em contrário, podendo também o 

magistrado, avaliando as alegações feitas pela parte interessada, 

examinar as condições para o seu deferimento. (STJ; REsp 

2012.010.325-12; Segunda Turma; Rel. Minª. Eliana Calmon; DJE 

29/10/2012). (Destaquei). Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já decidiu no sentido de que para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária não exige uma situação de 

miserabilidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE 

INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MISERABILIDADE – DISPENSA 

DE COMPROVAÇÃO – PROVAS DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS 

CUSTAS PROCESSUAIS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão do benefício da gratuidade da 

justiça não é necessário que a parte requerente se encontre em situação 

de miserabilidade, mas sim que no momento não possa efetuar o 

pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de 

sua família. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o 

conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, 

o pedido de justiça gratuita há que ser deferido. (AI, 82944/2013, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 16/10/2013, Data da publicação no DJE 18/10/2013). Por 

consequência, indefiro o pedido de revogação dos benefícios da justiça 

gratuita, concedendo ao Requerido tais benesses. DA REGULARIDADE DO 

INSTRUMENTO PROCURATÓRIO DA PARTE REQUERIDA Em sede de 

impugnação à contestação a Autora após requerer a não concessão dos 

benefícios da justiça gratuita à parte Requerida pugnou pela retificação do 

instrumento procuratório, pois o mencionado documento “(...) foi produzido 

com o fim de postulação em processo de cunho previdenciário (...)” (ID n.º 

26701304). Nada obstante, entendo pela validade do instrumento 

procuratório juntado no ID n.º 26309509, porque o simples fato de constar 

na procuração a cláusula ad juditia é suficiente para o outorgado estar em 
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Juízo. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA TRANSLADO DE 

PROCURAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS EM APENSO COM CLÁUSULA AD 

JUDICIA – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO REGULAR - RECURSO QUE 

BUSCA A REDISCUSSÃO DO JULGADO – AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A circunstância de constar no instrumento de mandato a 

cláusula ad judicia é suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo, 

ainda que tenha o outorgante concedido poderes especiais para promover 

ação diversa daquela na qual foi juntada a procuração. Nega-se 

provimento ao recurso, se as razões do regimental não alteraram o 

entendimento anterior e, mormente, quando não demonstrado qualquer 

erro ou injustiça na decisão recorrida. (TJ-MS - AGR: 

14079669720158120000 MS 1407966-97.2015.8.12.0000, Relator: Des. 

Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 04/08/2015, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2015) REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL - Regularidade - Procuração com poderes especiais para 

promover ação diversa - Cláusula 'ad judicia' que e suficiente para o 

outorgado estar em juízo - Preliminar arguida pela agravada rejeitada 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido do beneficio da gratuidade da Justiça - 

Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições 

de pagar as custas e despesas processuais - Art 4o da Lei nº 1 060/50 - 

Presunção 'iuns tantum' da condição de necessitado - Busca da 

efetividade do direito de acesso a justiça - Inexistência nos autos de prova 

a mfirmar a declaração de insuficiência de recursos exigida pela lei - 

Recurso provido PENHORA - Bem de família - Televisor - Bem que não 

pode ser considerado como supérfluo - Impenhorabilidade mantida - 

Aplicação da Lei nº 8 009/90 - Recurso provido " (TJ-SP - AG: 

7284370800 SP, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 

08/10/2008, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/10/2008) (destaque nosso) Portanto, plenamente válida a procuração 

do Requerido. Por consequência, indefiro o pedido de retificação da 

procuração do requerido. DO MÉRITO Em audiência realizada em 

25.10.2019 as partes entabularam acordo em relação: i) reconhecimento 

da paternidade; ii) guarda; iii) visitas. Na mesma oportunidade foram 

fixados alimentos provisórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo. Por consequência, o objeto da ação é apenas um: o valor 

dos alimentos a serem fixados em favor da menor Ana Valentina dos 

Santos Corrêa. Inicialmente, reconsidero em parte a decisão proferida em 

audiência (decretação da revelia, ID n.º 27293751), pois o Alimentante 

havia apresentado Contestação no ID n.º 26309507. DA NECESSIDADE Em 

análise dos autos, é nítido o direito da menor em receber alimentos. Isso 

porque ainda persiste o vínculo do Poder Familiar e as suas obrigações 

correspondentes. Em que pese a insuficiência de provas dos gastos 

ordinários da Alimentada, certo é que tais despesas são presumíveis. 

Esse é o entendimento que adoto, consubstanciado na jurisprudência 

pátria. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA 

ADOLESCENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES 

PRESUMIDAS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. 

MANUTENÇÃO. Para que a obrigação alimentar seja minorada, em sede de 

tutela provisória, é necessário venham aos autos elementos suficientes de 

convicção a justificar a necessidade premente de redefinição do quantum. 

Caso concreto em que o agravante não comprova incapacidade para 

fazer frente aos alimentos provisórios fixados no grau de origem. Decisão 

agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70073724262 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

ENVOLVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR 

VIGENTE. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Recai sobre o autor da ação revisional de alimentos o ônus de 

demonstrar mudança em sua situação financeira ou na de quem recebe a 

verba alimentar. - O genitor exerce a mesma profissão que exercia no 

momento da celebração do acordo, e não demonstrou a alteração de suas 

condições financeiras, recebendo o piso da categoria (motorista) pelo 

exercício da atividade, que é superior aos rendimentos brutos antes 

auferidos. - Sobre o aspecto das possibilidades, o valor do salário 

efetivamente recebido não pode ser considerado isoladamente, sob pena 

de se submeter o valor da pensão ao arbítrio do alimentante. - Quanto ao 

aspecto das necessidades da menor, é sabido que os gastos de uma 

adolescente incluem despesas presumidas com vestuário, educação, 

saúde, moradia, higiene e lazer. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10261140027267001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

MAJORATÓRIA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 

POSSIBILIDADES. DIFICULDADES VISÍVEIS. NASCIMENTO DE OUTRA 

FILHA. AUMENTO INVIÁVEL. - A obrigação alimentar inarredável 

decorrente do poder familiar contempla os gastos que efetivamente são 

imprescindíveis, e, para além desses, somente aqueles que estão 

compreendidos nas possibilidades do alimentante, a partir da condição 

social reinante. Fixada a verba a partir dessas diretrizes, não há espaço 

para majoração. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20160096952 Itajaí 2016.009695-2, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 28/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 

DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - ARBITRAMENTO - FILHO MENOR - 

P R E S U N Ç Ã O  D A  N E C E S S I D A D E  -  T R I N Ô M I O 

"PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSIDADE" - ADEQUAÇÃO - 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FORMA LIVRE - AUSÊNCIA DE 

OPOSIÇÃO. 1. São presumidos os gastos básicos de uma criança com 

idade de dez anos. 2. Inexistindo provas que levem à presunção de 

desproporcionalidade do benefício, ou mesmo da impossibilidade do seu 

custeio pelo apelante, sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido 

o valor dos alimentos fixado em primeiro grau, em 35% do salário mínimo. 

3. Não havendo controvérsia, pelo menos processual, quanto ao direito do 

pai de estar com o filho "de forma livre" - proposta inclusive firmada na 

própria petição inicial do infante -, devem ser estabelecidas as visitações 

do pai ao filho conforme livremente convencionarem as partes. 4. Contudo, 

a "visitação livre" pressupõe plena concordância de ambas as partes, não 

podendo se impor através de "mandado judicial", sob pena de se 

prejudicar a estabilidade e a devida formação do menor. 5. Recurso 

parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10027100170383001 MG, Relator: 

Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013) No entanto, é imperioso 

ressaltar que incumbe ao Requerido trazer prova quanto ao fato 

impeditivo, extintivo e modificativo do direito da Autora (art. 373, I, do 

C.P.C.). Portanto, cabe a ele provar que sua capacidade econômica é 

incompatível com a proporção arbitrada na decisão que realizou o Juízo de 

Admissibilidade da petição inicial. DA POSSIBILIDADE Em audiência de 

instrução e julgamento (ID n.º 25526796), foram arbitrados alimentos 

provisórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a 

serem depositados todo dia 10 (dez) de cada mês em Conta Poupança n.º 

048265-5, Agência n.º 1918 – Operação 013 – Caixa Econômica Federal, 

C.P.F., n.º 044.785.931-59. É inquestionável a obrigação do pai em auxiliar 

na criação da prole até que se atinja pelo menos a maioridade civil (Artigo 

229 C/c. Artigo 1.696 ambos do Código Civil), salvo em caso de estudos 

até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. Referida obrigação surge desde 

a concepção do indivíduo no ventre materno, trata – se de um dever de 

prestar todo o tipo de auxílio, fundamentado na própria existência do ser 

humano. Como nos recorda o nobre doutrinador Washington de Barros 

Monteiro: “Todo homem, quando nasce, torna – se membro integrante de 

uma entidade natural, o organismo familiar. A ela conserva – se ligado 

durante toda a existência, embora venha a constituir nova família. 

...”(Curso de Direito Civil: direito de família, 37. Ed. rev. Atual. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p.1). A doutrina e a jurisprudência nos norteiam, a saber, o 

que compõe os referidos alimentos pleiteados, via de regra se traduz os 

alimentos como sendo o conjunto das necessidades básicas para que 

uma pessoa possa ter a sua formação e desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (Art. 3º 

do ECA). No mais, o ECA, também, determina como dever da família em 

seu Art. 4º, dentre outros o de efetivar os direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. “ Com base nos ensinamentos de 

Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, podemos conceituar os alimentos 

como as prestações devidas para a satisfação das necessidades 

pessoais daquele que não pode provê – los pelo trabalho próprio( GOMES 

, Orlando. Direito de família ..., 1978, p. 455 e DINIZ, Maria Helena. Código 

Civil...., ob. Cit. 2005, p. 1.33). Aquele que pleiteia os alimentos é 

denominado alimentando ou credor; enquanto aquele que os deve pagar é 

o alimentante ou devedor. O pagamento desses alimentos visa à 
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pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole constitucional, 

...... .” ( “ Direito Civil – Direito de Família, vol. 5, Editora Método, p. 377, 

Capítulo 7, Flávio Tartuce e José Fernando Simão ). Vocábulo “ Alimentos 

“. O que compreende. TJDF: “ Incluem – se dentre as necessidades 

expressas no vocábulo “ Alimentos “, as despesas com educação, 

assistência médica, lazer, moradia, vestuário, higiene, transporte, entre 

outras que se poderia enumerar na multiplicidade de necessidades 

elencáveis entre as vitais à existência do ser humano. O dever de 

alimentar refere – se não só às necessidades físicas do indivíduo, como 

também e, principalmente, as de cunho moral e social. Destarte, aos pais 

incumbe prover não só as necessidades denominadas básicas, como 

laborar para que aos filhos sejam garantidos os direitos elencados no art. 

227 da CF, direito à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, colocando – os a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão” ( Ap. Cív. N. 2004 01 1 115317-9, rel. Des. Flávio 

Rostirola, j. 25.4.2007); TJMG:” A palavra “ alimentos “, constate na lei, tem 

conotação muito mais ampla do que a de seu sentido vulgar, encampando 

não só o sustento como também o vestuário, habitação e assistência 

médica em caso de doença “ ( Ap. Cív. N. 1.0479.04.079866-8/0001, rel. 

De. Célio César Paduani, j. 2.6.2005); TJDF: “ Segundo Clóvis Beviláqua, 

alimentos, na terminologia jurídica, significam sustento, habitação, 

vestuário, tratamento por ocasião de moléstia e, quando o alimentário for 

menor, educação e instrução” ( João de Oliveira Bueno Filho, Alimentos na 

Prática Judiciária, 3ª Edição, 2001, Ed. Ícone)” ( Ap. Cív. N. 

2002.01.05.003188-8, rel. Des. Maria Beatriz Parrilha, j. 26.6.2003). 

Verifica – se no caso em tela que se trata de se fixar alimentos que o 

requerido deverá pagar a favor de 01 (uma) filha, cuja filiação está 

comprovada pelo acordo realizado em audiência, onde foi reconhecida a 

paternidade do Requerido em relação à menor Ana Valentina dos Santos 

Corrêa. Para a fixação de alimentos definitivos temos que levar em 

consideração ao que hoje a doutrina nos ensina como 03 (três) requisitos 

básicos necessidade – possibilidade – proporcionalidade. TJSC: “ Sílvio de 

Salvo Venosa leciona: ‘ De acordo com o art. 1.695, do Código Civil em 

vigor “ São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê – los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento’. O dispositivo coroa o princípio básico da 

obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de 

acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do 

alimentante, complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra fundamental 

dos chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada””( Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, j. 14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 

1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico Dessa forma, 

abre – se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais . Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive 

a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 

segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ 

Manual de Direito das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 552). Em sede de contestação aduz o Alimentante que trabalha como 

autônomo e recebe em média R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por 

mês, e que paga pensão alimentícia de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo para cada um dos outros filhos. Por isso, informa a impossibilidade 

de pagar pensão alimentícia à Alimentada, bem como defende a 

necessidade da Autora em pagar alimentos, até que sua situação 

financeira se restabeleça. Em que pese os argumentos aventados na 

peça contestatória, não há nos autos qualquer prova que possa 

corroborar as assertivas do Alimentante. Nesse sentido, duas são as 

razões para prevalecer como alimentos definitivos os valores arbitrados 

em audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID n.º 25526796); i) a 

concordância da genitora da alimentada (ID n.º 26701304, II.4 – DAS 

NECESSIDADES DA MENOR), somado ao fato de não ter havido recurso 

em desfavor da mencionada decisão; ii) a ausência de provas por parte 

do Requerido, pois era seu o ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo 

e modificativo do direito da Autora (art. 373, I, do C.P.C.). Ademais, além de 

atender o binômio necessidade-possibilidade a quantia observa, ainda, o 

princípio da proporcionalidade. Nestes termos, extinguindo a presente com 

resolução do mérito por SENTENÇA (art. 487, I, do CPC), ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido inicial para reconhecer o direito a percepção de 

ALIMENTOS da autora menor: ANA VALENTINA DOS SANTOS CORRÊA, 

devidamente representado pela sua genitora, Senhora RAYANE CRISTINA 

DOS SANTOS CORRÊA; e, pelas razões de fato e de direito aqui 

mencionadas, fixo como obrigação ao requerido genitor: WESLEY JESUS 

FERNANDES DA COSTA, o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, a serem depositados todo dia 10 (dez) de cada mês em Conta 

Poupança n.º 048265-5, Agência n.º 1918 – Operação 013 – Caixa 

Econômica Federal, C.P.F., n.º 044.785.931-59, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS 

EXTRAORDINÁRIAS (saúde, educação, material escolar, dentista), 

condeno o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), desde 

que comprovados os efetivos gastos em favor do menor. Ratifico que os 

alimentos aqui arbitrados como definitivos retroagem à data da citação (ID 

n.º 25526793), por força do disposto na Súmula n.º 621 do Superior 

Tribunal de Justiça e no §2º do Artigo 13 da Lei nº 5.478/1968. Mantenho a 

liminar proferida no ID n.º 25526793, para mencionar que os alimentos 

provisórios serão devidos desde aquela decisão até a data da citação, 

salvo em hipótese de recurso, quando serão mantidos até o trânsito em 

julgado da decisão. Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

Condeno o Requerido pagamento de verba honorária no equivalente a 

10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.). 

Entretanto, por ser beneficiário da justiça gratuita, a obrigação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique – se o 

Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o Senhor 

Gestor quanto ao transito em julgado. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, procedendo com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 07 de 

Fevereiro de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013292-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES OAB - MT19776/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ro ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013292-65.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NELSON FERRAZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELOINA GUIMARAES FERNANDES Vistos, etc. 

Coaduno com o parecer do representante do Ministério Público de Id. 

22327552, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa visto que 

se trata de ação de guarda e não de alimentos e partilha, tais 

requerimentos foram formulados pela parte requerida em reconvenção 

apresentada em contestação. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do 

CPC[1], fixo como ponto controvertido: a guarda do menor, alimentos e a 

partilha de bens. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do 

art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade do menor, 

aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro 

alimento provisório no importe de 35,08% do salário mínimo, hoje 

equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre o 

13º salario, valor este que entendo necessário para a subsistência mínima 

do menor, que deverão ser depositados na a ser apresentada pela 

genitora do menor. Homologo o relatório de estudo Interprofissional de Id. 

20906879. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/03/2020, às 16:30horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 
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o Ministério Público. Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre 

que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. [3] 

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II - que, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo mudado 

de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013292-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES OAB - MT19776/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ro ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013292-65.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NELSON FERRAZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELOINA GUIMARAES FERNANDES Vistos, etc. 

Coaduno com o parecer do representante do Ministério Público de Id. 

22327552, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa visto que 

se trata de ação de guarda e não de alimentos e partilha, tais 

requerimentos foram formulados pela parte requerida em reconvenção 

apresentada em contestação. As partes são legítimas, estão 

representadas nos autos, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do 

CPC[1], fixo como ponto controvertido: a guarda do menor, alimentos e a 

partilha de bens. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do 

art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade do menor, 

aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro 

alimento provisório no importe de 35,08% do salário mínimo, hoje 

equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre o 

13º salario, valor este que entendo necessário para a subsistência mínima 

do menor, que deverão ser depositados na a ser apresentada pela 

genitora do menor. Homologo o relatório de estudo Interprofissional de Id. 

20906879. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/03/2020, às 16:30horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC.[3] Notifique-se 

o Ministério Público. Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I 

- resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As 

partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa 

apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 

designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com 

as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes 

a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum 

não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), 

no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número 

de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos 

individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a 

produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, 

se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o 

As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora 

entre as audiências. [2] Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre 

que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. [3] 

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 

357, a parte só pode substituir a testemunha: I - que falecer; II - que, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor; III - que, tendo mudado 

de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018795-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. P. D. O. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. Assim sendo, 

designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 12/03/2020, às 17:30 horas. Cite-se o requerido, por mandado, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 25 de 324



termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1038585-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por ALESSANDRO BRUNO DOS SANTOS MORAES 

em face de GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA. Informa a parte Autora que 

do relacionamento havido com a parte Requerida advieram 02 (dois) filhos: 

i) Alessandro Bruno dos Santos Moraes; ii) Eduardo Gabriel dos Santos 

Moraes. Esclarece que o pedido de guarda dos filhos realizados na Ação 

de Guarda, Processo n.º 3428-61.2013.811.0063, Código 87051, 1.ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude, foi julgado procedente, ou seja, o 

Autor possui a guarda definitiva dos filhos; entretanto, não foram fixados 

alimentos. Comunica que a genitora dos menores trabalha no 

Supermercado Curió, situado na Avenida Senador Metelo, n.º 3264 – 

Jardim Cuiabá – CEP 78.031-100 na Avenida Miguel Sutil, próximo ao 

batalhão militar. Ao final, em síntese, requer: i) sejam fixados alimentos 

provisórios no equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), mais despesas extraordinárias. Ao realizar o Juízo de 

Admissibilidade foram fixados alimentos provisórios no equivalente a 30% 

do salário da requerida, incidindo sobre o 13° salário, gratificações e 

adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS), a 

ser descontado diretamente em folha de pagamento, possibilitando a 

satisfação mínima das necessidades dos menores, cujo valor deverá ser 

descontado em folha de pagamento e depositado na Conta a ser 

apresentada pelo genitor dos menores. Informa a parte Autora a conta 

bancária para depósito dos alimentos fixados: Conta n.º 11437-6, Agência 

n.º 7778, Banco Itaú, de titularidade de Alessandro Leite de Moraes (ID n.º 

18741448). Em 04.04.2019 a Requerida compareceu em Secretaria (ID n.º 

19168657). Em sede de contestação a Alimentante suscita preliminar de 

ilegitimidade, pois a ação deve ser proposta pelos filhos menores e não 

pelo genitor destes. No mérito, defende que o Autor é rico, possui 

propriedades, e o ajuizamento da ação se trata de perseguição. Ao final, 

em síntese, requer: i) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, mediante 

extinção do feito; ii) no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos 

contidos na petição inicial (ID n.º 20409456). Em audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento: i) a parte Autora apresentou 

impugnação à contestação; ii) com vista dos autos, o membro do Ministério 

Público emitiu parecer favorável à ratificação da liminar proferida, mediante 

extinção do feito com fundamento no art. 487, I, do C.P.C. (ID n.º 

20457242). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – 

se de Ação de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Alessandro Bruno dos Santos Moraes em face de Gisele dos Santos 

Oliveira. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE Ao apresentar defesa a parte 

Requerida suscitou preliminar de ilegitimidade de parte, pois a ação deve 

ser proposta pelos filhos menores e não pelo genitor destes, e, por essa 

razão, requer a extinção do feito. Entretanto, analisando o teor da petição 

inicial entendo que o houve apenas erro material contido na qualificação 

do polo ativo. Isso porque o genitor dos menores, Senhor Alessandro Leite 

de Moraes, não requer alimentos para ele ou para pessoa estranha aos 

autos, mas, sim, para os menores Alessandro Bruno dos Santos Moraes e 

Eduardo Gabriel dos Santos Moraes. Desse modo, evidencia-se apenas 

erro material na qualificação do polo ativo, sendo desproporcional a 

extinção do feito sem resolução do mérito, até porque se trata de 

interesses de menores e, se fosse caso, antes de extinguir a ação 

deveria ter sido oportunizada à parte Autora as devidas retificações com 

fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, sob pena de ferir 

interesses dos Alimentantes, violar as diretrizes Constitucionais e 

infraconstitucionais. Por consequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

de parte. Entretanto, corrijo o polo ativo que passará a ter a seguinte 

qualificação: Alessandro Bruno dos Santos Moraes e Eduardo Gabriel dos 

Santos Moraes, menores representados por seu genitor, Senhor 

Alessandro Leite de Morais. DO MÉRITO Recebida a inicial, arbitrou – se o 

equivalente a 30% do salário da requerida, incidindo sobre o 13° salário, 

gratificações e adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais 

(IR e INSS), a ser descontado diretamente em folha de pagamento, cujo 

valor deve ser descontado em folha de pagamento e depositado na Conta 

n.º 11437-6, Agência n.º 7778, Banco Itaú, de titularidade de Alessandro 

Leite de Moraes (ID n.º 18741448). A requerida foi devidamente citada em 

04.04.2019 ao comparecer em Secretaria (ID n.º 19168657), e apesar de 

ter apresentado contestação em 27.05.2019 (ID n.º 20409456), 

permanece inerte quanto decisão de ID n.º 18741448. É inquestionável a 

obrigação do pai em auxiliar na criação da prole até que se atinja pelo 

menos a maioridade civil ( Artigo 229 C/c. Artigo 1.696 ambos do Código 

Civil), salvo em caso de estudos até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. 

Referida obrigação surge desde a concepção do indivíduo no ventre 

materno, trata – se de um dever de prestar todo o tipo de auxílio, 

fundamentado na própria existência do ser humano. Como nos recorda o 

nobre doutrinador Washington de Barros Monteiro: “ Todo homem, quando 

nasce, torna – se membro integrante de uma entidade natural, o organismo 

familiar. A ela conserva – se ligado durante toda a existência, embora 

venha a constituir nova família. ...”( “ Curso de Direito Civil: direito de 

família, 37. Ed. rev. Atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p.1). QUEM DECIDE 

TER FILHOS, DEVE ARCAR COM AS RESPONSABILIDADES: “TJSC: O 

alimentante não deve apenas dar ‘ as sobras ‘ de seu dinheiro a seus 

descendentes. Se necessário for, ele deve tirar de cima de si para dar 

aos seus pelo menos uma vida digna, afinal, quem decide ter filhos, deve 

arcar com as responsabilidades que aludida opção implica, nunca 

perdendo de vista que essa é uma escolha sem volta, uma vez sendo pai 

ou mãe, o será para sempre, o que importa em dizer que suas 

preocupações podem, muitas vezes, perdurar por toda a vida “ ( AI n. 

03.021929-3, de São José, Rel.: Des. Dionízio Jenczak, j. em 26.10.2004)” 

( AI n. 2006.025930-2, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j.7.11.2006). 

A doutrina e a jurisprudência nos norteiam, a saber, o que compõe os 

referidos alimentos pleiteados, via de regra se traduz os alimentos como 

sendo o conjunto das necessidades básicas para que uma pessoa possa 

ter a sua formação e desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade (Art. 3º do ECA). No mais, o 

ECA, também, determina como dever da família em seu Art. 4º, dentre 

outros o de efetivar os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. “ 

Com base nos ensinamentos de Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, 

podemos conceituar os alimentos como as prestações devidas para a 

satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê – los 

pelo trabalho próprio( GOMES , Orlando. Direito de família ..., 1978, p. 455 e 

DINIZ, Maria Helena. Código Civil...., ob. Cit. 2005, p. 1.33). Aquele que 

pleiteia os alimentos é denominado alimentando ou credor; enquanto 

aquele que os deve pagar é o alimentante ou devedor. O pagamento 

desses alimentos visa à pacificação social, estando amparado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, 

ambos de índole constitucional, ...... .” ( “ Direito Civil – Direito de Família, 

vol. 5, Editora Método, p. 377, Capítulo 7, Flávio Tartuce e José Fernando 

Simão ). Vocábulo “ Alimentos “. O que compreende. TJDF: “ Incluem – se 

dentre as necessidades expressas no vocábulo “ Alimentos “, as 

despesas com educação, assistência médica, lazer, moradia, vestuário, 

higiene, transporte, entre outras que se poderia enumerar na multiplicidade 

de necessidades elencáveis entre as vitais à existência do ser humano. O 

dever de alimentar refere – se não só às necessidades físicas do 

indivíduo, como também e, principalmente, as de cunho moral e social. 

Destarte, aos pais incumbe prover não só as necessidades denominadas 

básicas, como laborar para que aos filhos sejam garantidos os direitos 

elencados no art. 227 da CF, direito à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

colocando – os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” ( Ap. Cív. N. 2004 01 1 

115317-9, rel. Des. Flávio Rostirola, j. 25.4.2007); TJMG:” A palavra “ 

alimentos “, constate na lei, tem conotação muito mais ampla do que a de 
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seu sentido vulgar, encampando não só o sustento como também o 

vestuário, habitação e assistência médica em caso de doença “ ( Ap. Cív. 

N. 1.0479.04.079866-8/0001, rel. De. Célio César Paduani, j. 2.6.2005); 

TJDF: “ Segundo Clóvis Beviláqua, alimentos, na terminologia jurídica, 

significam sustento, habitação, vestuário, tratamento por ocasião de 

moléstia e, quando o alimentário for menor, educação e instrução” ( João 

de Oliveira Bueno Filho, Alimentos na Prática Judiciária, 3ª Edição, 2001, 

Ed. Ícone)” ( Ap. Cív. N. 2002.01.05.003188-8, rel. Des. Maria Beatriz 

Parrilha, j. 26.6.2003). Verifica – se no caso em tela que se trata de se 

fixar o quantum de alimentos que a requerida deverá pagar a favor de 02 

(dois) filhos. A filiação está comprovada pelos documentos juntados nos 

ID’s n.º 16340864 e 16340865, e, portanto, pela idade averiguada nas 

respectivas certidões as necessidades são presumíveis, principalmente, 

quando se fala em 02 (dois) filhos que vivem tão somente pelos cuidados 

do genitor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO 

DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR DE TENRA IDADE. 

NECESSIDADE PRESUMIDA. A fixação dos alimentos deve atender ao 

binômio: necessidade do credor, que, se tratando de menor de tenra 

idade, é presumida. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70048946941, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 15/05/2012)

(TJ-RS - AI: 70048946941 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Data de Julgamento: 15/05/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 18/05/2012) Considerando que no recebimento da 

inicial arbitrou – se o valor de alimentos provisórios no importe de 30% do 

salário da requerida, incidindo sobre o 13° salário, gratificações e 

adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS), a 

ser descontado diretamente em folha de pagamento, possibilitando a 

satisfação mínima das necessidades dos menores, cujo valor deve ser 

descontado em folha de pagamento e depositado na Conta n.º 11437-6, 

Agência n.º 7778, Banco Itaú, de titularidade de Alessandro Leite de 

Moraes (ID n.º 18741448), na data de 08 de março de 2.019; tendo em 

vista que a Requerida não impugnou a decisão que realizou o Juízo de 

Admissibilidade da petição inicial, é de se presumir que detém capacidade 

econômica financeira para pagar aos filhos aquela importância a título de 

alimentos. Isso em razão de que além de ter deixado transcorrer in albis a 

via recursal, ao apresentar defesa a Alimentante se defendeu de forma 

genérica aduzindo que “O autor é muito rico, possui propriedades, tem 

grande quantidade de gado, ou seja, não precisa da renda da Sra. Gisele 

para manter os filhos. Trata-se de perseguição” (ID n.º 20409456, fls. 03, 

último parágrafo). É sabido que a obrigação alimentar deve ser dividida 

entre os genitores, independentemente da condição financeira que 

ostentam: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MENOR - RESPONSABILIDADE 

DOS PAIS - IGUALDADE DE TRATAMENTO - RECURSO PROVIDO. Os 

alimentos devem ser fixados tendo-se em vista o binômio 

necessidade/disponibilidade, além disso, a contribuição da mãe, para a 

mantença dos filhos deve ser distribuída eqüitativamente com o pai, eis 

que, os genitores são obrigados, por imposição legal, a garantirem a 

subsistência e bem estar de sua prole.” (TJMT – RAI nº 44115/2002 – 3ª 

Câmara Cível – Rel. Dr. João ferreira Filho – j. em 12/11/2003). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DO VALOR DA 

PENSÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. DEVER DE ALIMENTAR. 

OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS PAIS. 1. Na fixação do valor dos alimentos ao 

filho menor o julgador deve avaliar as possibilidades do alimentante, bem 

como as necessidades do alimentando, nos termos do art 1694, §1º, do 

Código Civil, a fim de que o valor arbitrado seja condizente com a situação 

fática do caso concreto. 2. Na hipótese, as provas produzidas apontam no 

sentido da não suportabilidade financeira do Alimentante, nesse momento 

processual, em adimplir com o quantum anteriormente pactuado, a título de 

alimentos, apresentando-se, por conseguinte, consentânea a sua 

redução. 3. A circunstância de o alimentante constituir nova família, com 

nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão 

alimentícia paga a filha havida de união anterior. 4. A obrigação de prestar 

alimentos aos filhos é compartilhada, não sendo razoável que se onere 

desproporcionalmente um o genitor apenas porque a genitora encontra-se 

desempregada, mormente considerando que é saudável, inexistindo 

qualquer óbice que a impeça de trabalhar. 5. Na ausência de fixação de 

honorários sucumbenciais na sentença, não há que se falar em majoração 

em grau recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE 

PROVIDA” (Tribunal de Just iça de Goiás TJ-GO - 

0333486-97.2016.8.09.0006 - Quarta Câmara Cível – Julgamento: 

11/07/2019) Ao se manifestar a respeito da sua condição ou não em 

conseguir pagar o valor de pensão alimentícia fixada em sede liminar 

afirmou ser “(...) pobre, trabalha como “caixa” de um pequeno mercado na 

Capital, não tem moradia própria e pega aluguel” (ID n.º 20409456, fls. 04, 

primeiro parágrafo). Entretanto, isso por si só não afasta a necessidade 

de auxiliar na manutenção dos filhos havidos com o Autor, principalmente 

quando instrui de maneira superficial a contestação. Portanto, entendo que 

não há por que a realização de outras provas quanto à capacidade 

econômica financeira. Para a fixação de alimentos definitivos temos que 

levar em consideração ao que hoje a doutrina nos ensina como 03 (três) 

requisitos básicos necessidade – possibilidade – proporcionalidade. TJSC: 

“ Sílvio de Salvo Venosa leciona: ‘ De acordo com o art. 1.695, do Código 

Civil em vigor “ São devidos os alimentos quando quem os pretende não 

tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 

mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê – los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento’. O dispositivo coroa o princípio 

básico da obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser 

fixado de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades 

do alimentante, complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra 

fundamental dos chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada””( Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto 

do Nascimento, j. 14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 

1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico Dessa forma, 

abre – se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais . Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive 

a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 

segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ 

Manual de Direito das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 552). Mantenho a porcentagem da pensão alimentícia no equivalente a 

30% do salário da requerida, incidindo sobre o 13° salário, gratificações e 

adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS), a 

ser descontado diretamente em folha de pagamento, cujo valor deve ser 

descontado em folha de pagamento e depositado na Conta n.º 11437-6, 

Agência n.º 7778, Banco Itaú, de titularidade de Alessandro Leite de 

Moraes (ID n.º 18741448), por força do disposto no §2º do Artigo 13 da 

Lei nº 5.478/1968. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido do 

Autor (art. 487, I, do C.P.C.) e ratifico a decisão proferida no ID n.º 

16662912, para fixar de maneira definitiva a pensão alimentícia devida aos 

menores Alessandro Bruno dos Santos Moraes e Eduardo Gabriel dos 

Santos Moraes Martins no patamar 30% do salário da requerida, incidindo 

sobre o 13° salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se tão somente 

os descontos legais (IR e INSS), cujo valor deve ser descontado em folha 

de pagamento e depositado na Conta n.º 11437-6, Agência n.º 7778, 

Banco Itaú, de titularidade de Alessandro Leite de Moraes (ID n.º 

18741448), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se 

ofício ao órgão empregador da Alimentante: Supermercado Curió, situado 

na Avenida Senador Metelo, 3264, Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, C.E.P.: 

78031-100, para que tome ciência da Sentença. Isento de custas, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno a parte Requerida 

ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor atribuído à causa. Entretanto, por ser beneficiária da justiça 

gratuita, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos, observando – se as cautelas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 07 de fevereiro de 2.020 Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1044406-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C AÇÃO DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por ANA VALENTINA DOS 

SANTOS CORRÊA¸ menor representada por sua genitora, Senhora 

RAYANE CRISTINA DOS SANTOS CORRÊA, em face de WESLEY JESUS 

FERNANDES DA COSTA. Informa a genitora da menor que da relação 

havida com o Requerido adveio a Alimentada, e que o Alimentante auxilia 

de forma insuficiente a subsistência da filha, apesar do não 

reconhecimento. Ao final, em síntese, requer: i) a fixação de alimentos 

provisórios no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas escolares, médicas, 

lazer, etc.; ii) o reconhecimento da paternidade. Em audiência realizada em 

25.10.2019 as partes entabularam acordo em relação: i) reconhecimento 

da paternidade; ii) guarda; iii) visitas. Foram fixados alimentos provisórios 

no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Determinou 

fosse aguardado o prazo de defesa, devendo a parte Autora apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, 

os autos ao Ministério Público. Foi redesignada audiência de instrução e 

julgamento em relação ao pedido de alimentos para 10.12.2019, às 14:00 

horas (ID n.º 25526796). Em sede de contestação aduz o Alimentante que 

trabalha como autônomo e recebe em média R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) por mês, e que paga pensão alimentícia de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo para cada um dos outros filhos. Por isso, informa 

a impossibilidade de pagar pensão alimentícia à Alimentada, bem como 

defende a necessidade da Autora em pagar alimentos, até que sua 

situação financeira se restabeleça. Ao final, em síntese, requer: i) a 

improcedência dos pedidos contidos na petição inicial. Ao impugnar a 

contestação a Autora aduz que o Requerido não juntou prova da sua 

condição financeira, e que esta é diversa da alegada na contestação, 

porque sua condição econômica favorável pode ser verificada na Ação 

de Revisão de Alimentos, Processo n.º 1036051-23.2019.811.0041. 

Defende que o Requerido não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, e 

que a procuração deve ser retificada, pois foi produzida com o fim 

especial de postulação em processo de cunho previdenciário. Concorda 

com o valor arbitrado, devendo o genitor arcar com plano de saúde, 50% 

(cinquenta por cento) de despesas médicas, 50% (cinquenta por cento) 

das despesas escolares, e 50% (cinquenta por cento) do valor de 

transporte escolar privado. Ao final, em síntese, requer a procedência dos 

pedidos contidos na petição inicial. Por não ter comparecido em audiência 

foi decretada revelia do Alimentante. O membro do Ministério Público emitiu 

parecer favorável ao deferimento do pleiteado na petição inicial, 

decretando a extinção do feito com fundamento no art. 487, I, do C.P.C. (ID 

n.º 27293504). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Ação de Alimentos 

com Pedido de Alimentos Provisórios ajuizada por Ana Valentina dos 

Santos Corrêa¸ menor representada por sua genitora, Senhora Rayane 

Cristina dos Santos Corrêa, em face de Wesley Jesus Fernandes da 

Costa. DA IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA Em sede de Impugnação à Contestação a Autora defende que 

o Requerido não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

pois parece ser agraciado deve ser comprovada a incapacidade 

financeira do Alimentante. O benefício da assistência judiciária gratuita 

encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, 

no Novo Código de Processo Civil (artigos 98 e seguintes do NCPC) 

concomitantemente com a Lei n.º 1.060/50, pois nesta última houve sua 

revogação parcial. O intuito do referido instituto é possibilitar o exercício 

do direito de ação previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. 

Concede-se benefício da justiça gratuita àqueles que não dispuserem de 

condições de arcar com os custos do trâmite processual, possuindo 

veracidade relativa a afirmação (art. 99, § 3º do NCPC). Ou seja, cabe a 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

econômicas para demandar por sua conta. De acordo com o art. 99, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil “O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Pois bem. A 

Autora utiliza com fundamento para que não seja concedido o benefício da 

justiça gratuita ao Requerido a falta de prova a respeito da sua 

capacidade financeira. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento de que para ser agraciado pelos benefícios basta a mera 

afirmação, não sendo necessário prova. Ademais, cabe àquele que 

pleiteia a revogação da benesse fazer prova quanto a capacidade 

econômica. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 

MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Embargos 

de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter 

infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade 

e da economia processual. 2. Em observância ao princípio constitucional 

da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.5º, XXXV, da 

CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei nº 1.060/50, 

recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê 

que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo 

suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição 

de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço 

traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o 

benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo 

sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a 

princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação 

prévia, para que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita” .. 

(STJ; EDcl-Ag-REsp 7.073; Proc. 2011/0057419-1; SP; Quarta Turma; Rel. 

Min. Raul Araújo; Julg. 16/08/2012; DJE 05/09/2012) . (Grifei) 

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DELCARAÇÃO DO REQUERENTE, PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESUNÇÃO BASEADO UNICAMENTE NA 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO REQUERENTE, POR SE ENCONTRAR 

ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA 

FÍSICA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem se posicionado 

no sentido de que a declaração prestada na forma da Lei 1.060/1950 firma 

em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que 

somente será ilidida mediante prova em contrário, podendo também o 

magistrado, avaliando as alegações feitas pela parte interessada, 

examinar as condições para o seu deferimento. (STJ; REsp 

2012.010.325-12; Segunda Turma; Rel. Minª. Eliana Calmon; DJE 

29/10/2012). (Destaquei). Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já decidiu no sentido de que para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária não exige uma situação de 

miserabilidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE 

INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MISERABILIDADE – DISPENSA 

DE COMPROVAÇÃO – PROVAS DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS 

CUSTAS PROCESSUAIS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão do benefício da gratuidade da 

justiça não é necessário que a parte requerente se encontre em situação 

de miserabilidade, mas sim que no momento não possa efetuar o 

pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de 

sua família. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o 

conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, 

o pedido de justiça gratuita há que ser deferido. (AI, 82944/2013, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 16/10/2013, Data da publicação no DJE 18/10/2013). Por 

consequência, indefiro o pedido de revogação dos benefícios da justiça 

gratuita, concedendo ao Requerido tais benesses. DA REGULARIDADE DO 

INSTRUMENTO PROCURATÓRIO DA PARTE REQUERIDA Em sede de 

impugnação à contestação a Autora após requerer a não concessão dos 

benefícios da justiça gratuita à parte Requerida pugnou pela retificação do 

instrumento procuratório, pois o mencionado documento “(...) foi produzido 

com o fim de postulação em processo de cunho previdenciário (...)” (ID n.º 

26701304). Nada obstante, entendo pela validade do instrumento 

procuratório juntado no ID n.º 26309509, porque o simples fato de constar 

na procuração a cláusula ad juditia é suficiente para o outorgado estar em 

Juízo. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA TRANSLADO DE 

PROCURAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS EM APENSO COM CLÁUSULA AD 

JUDICIA – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO REGULAR - RECURSO QUE 

BUSCA A REDISCUSSÃO DO JULGADO – AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A circunstância de constar no instrumento de mandato a 

cláusula ad judicia é suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo, 

ainda que tenha o outorgante concedido poderes especiais para promover 
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ação diversa daquela na qual foi juntada a procuração. Nega-se 

provimento ao recurso, se as razões do regimental não alteraram o 

entendimento anterior e, mormente, quando não demonstrado qualquer 

erro ou injustiça na decisão recorrida. (TJ-MS - AGR: 

14079669720158120000 MS 1407966-97.2015.8.12.0000, Relator: Des. 

Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 04/08/2015, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2015) REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL - Regularidade - Procuração com poderes especiais para 

promover ação diversa - Cláusula 'ad judicia' que e suficiente para o 

outorgado estar em juízo - Preliminar arguida pela agravada rejeitada 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido do beneficio da gratuidade da Justiça - 

Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições 

de pagar as custas e despesas processuais - Art 4o da Lei nº 1 060/50 - 

Presunção 'iuns tantum' da condição de necessitado - Busca da 

efetividade do direito de acesso a justiça - Inexistência nos autos de prova 

a mfirmar a declaração de insuficiência de recursos exigida pela lei - 

Recurso provido PENHORA - Bem de família - Televisor - Bem que não 

pode ser considerado como supérfluo - Impenhorabilidade mantida - 

Aplicação da Lei nº 8 009/90 - Recurso provido " (TJ-SP - AG: 

7284370800 SP, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 

08/10/2008, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/10/2008) (destaque nosso) Portanto, plenamente válida a procuração 

do Requerido. Por consequência, indefiro o pedido de retificação da 

procuração do requerido. DO MÉRITO Em audiência realizada em 

25.10.2019 as partes entabularam acordo em relação: i) reconhecimento 

da paternidade; ii) guarda; iii) visitas. Na mesma oportunidade foram 

fixados alimentos provisórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo. Por consequência, o objeto da ação é apenas um: o valor 

dos alimentos a serem fixados em favor da menor Ana Valentina dos 

Santos Corrêa. Inicialmente, reconsidero em parte a decisão proferida em 

audiência (decretação da revelia, ID n.º 27293751), pois o Alimentante 

havia apresentado Contestação no ID n.º 26309507. DA NECESSIDADE Em 

análise dos autos, é nítido o direito da menor em receber alimentos. Isso 

porque ainda persiste o vínculo do Poder Familiar e as suas obrigações 

correspondentes. Em que pese a insuficiência de provas dos gastos 

ordinários da Alimentada, certo é que tais despesas são presumíveis. 

Esse é o entendimento que adoto, consubstanciado na jurisprudência 

pátria. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA 

ADOLESCENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES 

PRESUMIDAS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. 

MANUTENÇÃO. Para que a obrigação alimentar seja minorada, em sede de 

tutela provisória, é necessário venham aos autos elementos suficientes de 

convicção a justificar a necessidade premente de redefinição do quantum. 

Caso concreto em que o agravante não comprova incapacidade para 

fazer frente aos alimentos provisórios fixados no grau de origem. Decisão 

agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70073724262 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

ENVOLVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR 

VIGENTE. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Recai sobre o autor da ação revisional de alimentos o ônus de 

demonstrar mudança em sua situação financeira ou na de quem recebe a 

verba alimentar. - O genitor exerce a mesma profissão que exercia no 

momento da celebração do acordo, e não demonstrou a alteração de suas 

condições financeiras, recebendo o piso da categoria (motorista) pelo 

exercício da atividade, que é superior aos rendimentos brutos antes 

auferidos. - Sobre o aspecto das possibilidades, o valor do salário 

efetivamente recebido não pode ser considerado isoladamente, sob pena 

de se submeter o valor da pensão ao arbítrio do alimentante. - Quanto ao 

aspecto das necessidades da menor, é sabido que os gastos de uma 

adolescente incluem despesas presumidas com vestuário, educação, 

saúde, moradia, higiene e lazer. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10261140027267001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

MAJORATÓRIA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 

POSSIBILIDADES. DIFICULDADES VISÍVEIS. NASCIMENTO DE OUTRA 

FILHA. AUMENTO INVIÁVEL. - A obrigação alimentar inarredável 

decorrente do poder familiar contempla os gastos que efetivamente são 

imprescindíveis, e, para além desses, somente aqueles que estão 

compreendidos nas possibilidades do alimentante, a partir da condição 

social reinante. Fixada a verba a partir dessas diretrizes, não há espaço 

para majoração. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20160096952 Itajaí 2016.009695-2, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 28/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 

DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - ARBITRAMENTO - FILHO MENOR - 

P R E S U N Ç Ã O  D A  N E C E S S I D A D E  -  T R I N Ô M I O 

"PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSIDADE" - ADEQUAÇÃO - 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FORMA LIVRE - AUSÊNCIA DE 

OPOSIÇÃO. 1. São presumidos os gastos básicos de uma criança com 

idade de dez anos. 2. Inexistindo provas que levem à presunção de 

desproporcionalidade do benefício, ou mesmo da impossibilidade do seu 

custeio pelo apelante, sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido 

o valor dos alimentos fixado em primeiro grau, em 35% do salário mínimo. 

3. Não havendo controvérsia, pelo menos processual, quanto ao direito do 

pai de estar com o filho "de forma livre" - proposta inclusive firmada na 

própria petição inicial do infante -, devem ser estabelecidas as visitações 

do pai ao filho conforme livremente convencionarem as partes. 4. Contudo, 

a "visitação livre" pressupõe plena concordância de ambas as partes, não 

podendo se impor através de "mandado judicial", sob pena de se 

prejudicar a estabilidade e a devida formação do menor. 5. Recurso 

parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10027100170383001 MG, Relator: 

Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013) No entanto, é imperioso 

ressaltar que incumbe ao Requerido trazer prova quanto ao fato 

impeditivo, extintivo e modificativo do direito da Autora (art. 373, I, do 

C.P.C.). Portanto, cabe a ele provar que sua capacidade econômica é 

incompatível com a proporção arbitrada na decisão que realizou o Juízo de 

Admissibilidade da petição inicial. DA POSSIBILIDADE Em audiência de 

instrução e julgamento (ID n.º 25526796), foram arbitrados alimentos 

provisórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a 

serem depositados todo dia 10 (dez) de cada mês em Conta Poupança n.º 

048265-5, Agência n.º 1918 – Operação 013 – Caixa Econômica Federal, 

C.P.F., n.º 044.785.931-59. É inquestionável a obrigação do pai em auxiliar 

na criação da prole até que se atinja pelo menos a maioridade civil (Artigo 

229 C/c. Artigo 1.696 ambos do Código Civil), salvo em caso de estudos 

até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. Referida obrigação surge desde 

a concepção do indivíduo no ventre materno, trata – se de um dever de 

prestar todo o tipo de auxílio, fundamentado na própria existência do ser 

humano. Como nos recorda o nobre doutrinador Washington de Barros 

Monteiro: “Todo homem, quando nasce, torna – se membro integrante de 

uma entidade natural, o organismo familiar. A ela conserva – se ligado 

durante toda a existência, embora venha a constituir nova família. 

...”(Curso de Direito Civil: direito de família, 37. Ed. rev. Atual. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p.1). A doutrina e a jurisprudência nos norteiam, a saber, o 

que compõe os referidos alimentos pleiteados, via de regra se traduz os 

alimentos como sendo o conjunto das necessidades básicas para que 

uma pessoa possa ter a sua formação e desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (Art. 3º 

do ECA). No mais, o ECA, também, determina como dever da família em 

seu Art. 4º, dentre outros o de efetivar os direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. “ Com base nos ensinamentos de 

Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, podemos conceituar os alimentos 

como as prestações devidas para a satisfação das necessidades 

pessoais daquele que não pode provê – los pelo trabalho próprio( GOMES 

, Orlando. Direito de família ..., 1978, p. 455 e DINIZ, Maria Helena. Código 

Civil...., ob. Cit. 2005, p. 1.33). Aquele que pleiteia os alimentos é 

denominado alimentando ou credor; enquanto aquele que os deve pagar é 

o alimentante ou devedor. O pagamento desses alimentos visa à 

pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos de índole constitucional, 

...... .” ( “ Direito Civil – Direito de Família, vol. 5, Editora Método, p. 377, 

Capítulo 7, Flávio Tartuce e José Fernando Simão ). Vocábulo “ Alimentos 

“. O que compreende. TJDF: “ Incluem – se dentre as necessidades 

expressas no vocábulo “ Alimentos “, as despesas com educação, 

assistência médica, lazer, moradia, vestuário, higiene, transporte, entre 

outras que se poderia enumerar na multiplicidade de necessidades 
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elencáveis entre as vitais à existência do ser humano. O dever de 

alimentar refere – se não só às necessidades físicas do indivíduo, como 

também e, principalmente, as de cunho moral e social. Destarte, aos pais 

incumbe prover não só as necessidades denominadas básicas, como 

laborar para que aos filhos sejam garantidos os direitos elencados no art. 

227 da CF, direito à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, colocando – os a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão” ( Ap. Cív. N. 2004 01 1 115317-9, rel. Des. Flávio 

Rostirola, j. 25.4.2007); TJMG:” A palavra “ alimentos “, constate na lei, tem 

conotação muito mais ampla do que a de seu sentido vulgar, encampando 

não só o sustento como também o vestuário, habitação e assistência 

médica em caso de doença “ ( Ap. Cív. N. 1.0479.04.079866-8/0001, rel. 

De. Célio César Paduani, j. 2.6.2005); TJDF: “ Segundo Clóvis Beviláqua, 

alimentos, na terminologia jurídica, significam sustento, habitação, 

vestuário, tratamento por ocasião de moléstia e, quando o alimentário for 

menor, educação e instrução” ( João de Oliveira Bueno Filho, Alimentos na 

Prática Judiciária, 3ª Edição, 2001, Ed. Ícone)” ( Ap. Cív. N. 

2002.01.05.003188-8, rel. Des. Maria Beatriz Parrilha, j. 26.6.2003). 

Verifica – se no caso em tela que se trata de se fixar alimentos que o 

requerido deverá pagar a favor de 01 (uma) filha, cuja filiação está 

comprovada pelo acordo realizado em audiência, onde foi reconhecida a 

paternidade do Requerido em relação à menor Ana Valentina dos Santos 

Corrêa. Para a fixação de alimentos definitivos temos que levar em 

consideração ao que hoje a doutrina nos ensina como 03 (três) requisitos 

básicos necessidade – possibilidade – proporcionalidade. TJSC: “ Sílvio de 

Salvo Venosa leciona: ‘ De acordo com o art. 1.695, do Código Civil em 

vigor “ São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê – los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento’. O dispositivo coroa o princípio básico da 

obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de 

acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do 

alimentante, complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra fundamental 

dos chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada””( Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, j. 14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 

1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico Dessa forma, 

abre – se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais . Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive 

a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 

segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ 

Manual de Direito das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 552). Em sede de contestação aduz o Alimentante que trabalha como 

autônomo e recebe em média R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por 

mês, e que paga pensão alimentícia de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo para cada um dos outros filhos. Por isso, informa a impossibilidade 

de pagar pensão alimentícia à Alimentada, bem como defende a 

necessidade da Autora em pagar alimentos, até que sua situação 

financeira se restabeleça. Em que pese os argumentos aventados na 

peça contestatória, não há nos autos qualquer prova que possa 

corroborar as assertivas do Alimentante. Nesse sentido, duas são as 

razões para prevalecer como alimentos definitivos os valores arbitrados 

em audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID n.º 25526796); i) a 

concordância da genitora da alimentada (ID n.º 26701304, II.4 – DAS 

NECESSIDADES DA MENOR), somado ao fato de não ter havido recurso 

em desfavor da mencionada decisão; ii) a ausência de provas por parte 

do Requerido, pois era seu o ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo 

e modificativo do direito da Autora (art. 373, I, do C.P.C.). Ademais, além de 

atender o binômio necessidade-possibilidade a quantia observa, ainda, o 

princípio da proporcionalidade. Nestes termos, extinguindo a presente com 

resolução do mérito por SENTENÇA (art. 487, I, do CPC), ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido inicial para reconhecer o direito a percepção de 

ALIMENTOS da autora menor: ANA VALENTINA DOS SANTOS CORRÊA, 

devidamente representado pela sua genitora, Senhora RAYANE CRISTINA 

DOS SANTOS CORRÊA; e, pelas razões de fato e de direito aqui 

mencionadas, fixo como obrigação ao requerido genitor: WESLEY JESUS 

FERNANDES DA COSTA, o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, a serem depositados todo dia 10 (dez) de cada mês em Conta 

Poupança n.º 048265-5, Agência n.º 1918 – Operação 013 – Caixa 

Econômica Federal, C.P.F., n.º 044.785.931-59, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS 

EXTRAORDINÁRIAS (saúde, educação, material escolar, dentista), 

condeno o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), desde 

que comprovados os efetivos gastos em favor do menor. Ratifico que os 

alimentos aqui arbitrados como definitivos retroagem à data da citação (ID 

n.º 25526793), por força do disposto na Súmula n.º 621 do Superior 

Tribunal de Justiça e no §2º do Artigo 13 da Lei nº 5.478/1968. Mantenho a 

liminar proferida no ID n.º 25526793, para mencionar que os alimentos 

provisórios serão devidos desde aquela decisão até a data da citação, 

salvo em hipótese de recurso, quando serão mantidos até o trânsito em 

julgado da decisão. Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

Condeno o Requerido pagamento de verba honorária no equivalente a 

10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.). 

Entretanto, por ser beneficiário da justiça gratuita, a obrigação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique – se o 

Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o Senhor 

Gestor quanto ao transito em julgado. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, procedendo com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá – MT, 07 de 

Fevereiro de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0058040-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO (INVENTARIANTE)

ERICKELLY JESUS ALBERNAZ (REQUERENTE)

ERICKELME JESUS ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

DIEGO VIEIRA GONCALVES OAB - 700.576.361-09 (REPRESENTANTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

J. G. A. OAB - 033.057.921-59 (REPRESENTANTE)

MATHEUS JUNIOR RODRIGUES DA COSTA OAB - 052.121.021-62 

(REPRESENTANTE)

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA OAB - MT9983-O (ADVOGADO(A))

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

GREICIANE JESUS ARRUDA OAB - 020.349.501-27 (REPRESENTANTE)

J. G. A. OAB - 072.283.711-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ENATEL DOS SANTOS ALBERNAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0058040-44.2015.8.11.0041 Certifico que, 

intimada da decisão de ID 23856834, a parte Inventariante deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar. Certifico que, por meio desta, faço 

a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 28044554 - 

"VISTOS, ETC. Certifique-se o decurso do prazo estabelecido na decisão 

de ID. 23856834 e, em caso de descumprimento, intime-se a inventariante 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente a citada 

determinação, sob pena de remoção do cargo. Caso a inventariante acima 

mencionada, intimada por meio de seus patronos habilitados, não cumpra a 

decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o referido decisório. Sem prejuízo, no interregno supra, 

deverão ser colacionados ao feito o instrumento procuratório outorgado 

pela interessada Erickelly, eis que atingiu a maioridade civil. Ainda, no 

interregno suso, deverá a inventariante colacionar ao feito os documentos 

atualizados de todos os bens inventariados, bem assim o seu documento 

pessoal. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026692-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO FERRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

FERNANDA FRAGA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA DE MELO CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1026692-49.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Capacidade, 

Alienação Judicial] REQUERENTE: FERNANDA FRAGA DE MELO, 

MARCELO FERRA DE CARVALHO REQUERIDO: MARIA JULIA DE MELO 

CARVALHO CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Transtorno do 

Espectro Autista e Epilepsia (CID F84) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, 

e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, 

inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido par o fim de SUBMETER À CURATELA 

Maria Julia de Melo Carvalho, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos 

autos. Por conseguinte, NOMEIO a Sra. Fernanda Fraga de Melo e o Sr. 

Marcelo Ferra de Carvalho, genitores da curatelanda, respectivamente, 

como seus CURADORES, o que faço com fundamento no artigo 1.775, 

§1º, c.c. artigo 1.775-A, ambos do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistirem a interditada (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de promoverem 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por conseguinte, DEFIRO a 

pretensão de ID. 23126172, autorizando a expedição de novo alvará, nos 

termos requeridos no referido petitório. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome da interdita e dos curadores, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado 

pelos Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da curatelada, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 10 de 

fevereiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011151-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1011151-10.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO 

REQUERIDO: CELSO DA SILVA BUENO CAUSAS DA INTERDIÇÃO: 

portador de Esquizofrenia Paranóide (CID 10 F20.0) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição, com Pedido de 

Curatela Provisória em Antecipação de Tutela ajuizada por João Batista da 

Silva Bueno Neto em face de Celso da Silva Bueno, ambos qualificados 

nos autos. Ressai da peça de ingresso, em apertada síntese, que o 

requerente é irmão do curatelando e, este, é portador de Esquizofrenia 

Paranóide (CID 10 F20.0), sendo incapaz de gerir a sua vida civil, razão 

pela qual requer a sua interdição, vindicando seja nomeado como curador 

do demandado. Recebida a emenda à inicial, foi deferida a liminar, 

nomeando o requerente como curador provisório do requerido, designada 

audiência de entrevista e determinada a citação do demandado, ID. 

13918535. Na data aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista 

do interditando, ID. 14767725. Na sequência, foi nomeada a médica 

psiquiátrica para a realização de perícia médica. Noticiado nos autos a 

impossibilidade de realização do Laudo Pericial, através da médica 

psiquiátrica nomeada, foi determinado por esta magistrada a realização de 

estudo psicossocial pela equipe técnica deste Juízo, além de ter sido 

nomeada curadora especial ao requerido, ID. 17364411. O relatório do 

estudo interprofissional foi encartado ao feito no ID. 20305740. A 

Defensoria Pública, como curadora provisória do requerido, vindicou pela 

procedência da demanda, ID. 20392480. Concitado a se manifestar, o 

Ministério Púbico requereu que seja decretada a interdição do demandado, 

ID. 21780145. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Interdição, com Pedido de Curatela Provisória em 

Antecipação de Tutela ajuizada por João Batista da Silva Bueno Neto em 

face de Celso da Silva Bueno, ambos qualificados nos autos. Verifico que 

o processo se encontra apto para julgamento, nos termos do artigo 754 do 

CPC/2015, razão pela qual passo à análise do mérito. Analisando os autos, 

constato que o requerente, irmão do demandado, objetiva a curatela deste, 

com sua nomeação como curador, ao argumento de que o curatelando 

está impossibilitado de reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, 

necessário salientar que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado, notadamente no que diz respeito à sua 

pessoa e aos seus bens. No caso em tela, verifica-se que o demandado 

não apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o atestado 

médico acostado a peça de ingresso afirma que o requerido é portador de 

transtorno compatível com Esquizofrenia, caracterizado por confusão 

mental, com alucinações auditivas e visuais, ID. 12927252. Corroborando, 

evola-se do estudo interprofissional realizado pela psicóloga forense e 

assistente social que o demandado denotou falhas relacionadas a 

memória de curto prazo, além de ter apresentado sintomas depressivos, 

tais como humor deprimido, falta de energia, forte sentimento de 

desesperança, citando momentos passados em que idealizou o suicídio, 

ID. 20305740 - Pág. 6. Também fora constatado na visita que é o autor 

quem dispensa os cuidados necessários para com o demandado, nada 

havendo a desabonar a sua conduta. Diga-se, ainda, que o autor é 

legitimado ativo para requerer a curatela do demandado, nos termos do 

artigo 747, II, do CPC/2015, além de ressair do estudo interprofissional que 

inexiste qualquer empecilho para que a exerça, de maneira que vislumbro 

que atenderá aos interesses do curatelado, tal como já vem fazendo. 

Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a conclusão 

acerca da incapacidade relativa do curatelando, o qual não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si só, 

necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida 

de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE 

PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO 

CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando 

comprovado pelas provas produzidas que o interditando não possui 

capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial, a 

procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, devendo, 

entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 1.767, I, do 

Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a 
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preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que o requerido deve 

ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que o curatelando apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Celso da Silva Bueno, qualificado nos autos, por incapacidade 

civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO o Sr. João 

Batista da Silva Bueno Neto, irmão do curatelando, como sua CURADOR, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e do curador, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual 

deverá ser assinado pelo Curador, ocasião em que deverá apresentar em 

juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, conditio sine qua 

non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas recolhidas no ID. 

13533082. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034173-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1034173-34.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] REQUERENTE: NEUZA MARIA RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: 

GABRIEL RIBEIRO DA COSTA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portador de 

quadro sequelar de Rubeola congênita, apresentando microcefalia. 

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO 

DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Gabriel Ribeiro da Costa, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Neuza Maria Ribeiro da Costa, mãe do curatelando, como sua CURADORA, 

o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais, bem assim os honorários sucumbenciais, atendendo aos 

ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001295-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1001295-85.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Alimentos, 

Capacidade] REQUERENTE: BRUNO DE LIMA MARCELO REQUERIDO: 

AUXILINO MARCELO CAUSAS DA INTERDIÇÃO: encontra-se debilitado, 

não fala, não exprime vontade, apresentando déficit de cognição e 

limitação funcional. LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 
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mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA Auxilino Marcelo, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO o Sr. Bruno de Lima Marcelo, filho do curatelando, como seu 

CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e do curador, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual 

deverá ser assinado pelo Curador, ocasião em que deverá apresentar em 

juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, conditio sine qua 

non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036565-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036565-73.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 28331264, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037493-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLKA MARIA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

A. B. A. D. S. (REQUERENTE)

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM WALDIR DE SOUZA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

SANDRA IRACILDA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1037493-24.2019 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que 

não aportou ao feito a certidão negativa de dívida expedida pela Prefeitura 

de Cuiabá/MT (débitos gerais), bem assim a GIA-ITCD, acompanhada do 

comprovante de pagamento/isenção, razão pela qual, concedo o prazo de 

30 (trinta) dias para que a inventariante regularize a situação. A 

comprovação da inexistência de dívidas e o pagamento/isenção de 

impostos tratam-se de medidas necessárias, ante o disposto no art. 654 

do CPC, haja vista que o presente tramita pelo procedimento de inventário, 

podendo ser convertido em arrolamento comum, após a manifestação do 

parquet. Desta feita, embora discorrido que o quinhão de cada herdeiro 

seja isento da incidência de ITCD, a Fazenda Pública poderá discordar dos 

valores atribuídos aos bens inventariados pelos interessados, de maneira 

que, em cumprimento aos ditames legais, deverá ser trazido ao feito o 

respectivo comprovante de isenção/pagamento do imposto. Noutro norte, 

tendo em vista a informação de que o falecido deixou valores junto ao BTG 

Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM, oficie-se à aludida empresa, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento, no intuito de 

obter informações acerca de eventual existência de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, e caso positivo o saldo, deverá ser 

procedida com a transferência de toda a importância para a Conta Única 

do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor, em sequência, expedir o 

necessário para vincular à uma subconta relacionada a este processo. 

Após, ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005164-22.2020.8.11.0041

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

LUCIANA MARIA PEREIRA OAB - 544.255.221-68 (REPRESENTANTE)

JOSE CARLOS PEREIRA OAB - 362.655.941-68 (REPRESENTANTE)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIA DOMINGAS DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1005164-22.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Inventário por Arrolamento Sumário, interposto por Luciana Maria Pereira e 

outros, em razão do falecimento de Alia Domingas da Silva, todos 

qualificados nos autos. Pretendem os interessados a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 

100.865,57 (cem mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e 

sete centavos), razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida abrange, além 

das custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de 

advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De outro viés, 

consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 

659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e estão 

representadas pela mesma patronesse. Por conseguinte, NOMEIO 

inventariante o filho da de cujus, JOSÉ CARLOS PEREIRA, conforme 

autoriza o artigo 617, do CPC/2015, o qual deverá bem e fielmente 

desempenhar a função, independente de termo. Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para que aporte aos autos a certidão de inexistência de 

dívida expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 

nome da falecida, e a partilha amigável. No alusivo interregno, o 

inventariante deverá carrear ao feito as matrículas atualizadas dos bens 

inventariados e a certidão de casamento atualizada da inventariada. Caso 

confirmada a informação de que os imóveis foram adquiridos pela 

inventariada enquanto esta era casada, poderão ser partilhados somente 

50% (cinquenta pontos percentuais) do acervo, a depender do regime de 

bens do casamento, eis que os outros 50% (cinquenta pontos 
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percentuais) pertencem ao cônjuge da falecida, situação que deverá ser 

observada ao apresentar a partilha amigável. Noutro norte, em relação à 

alegação de existência de saldos em contas bancárias, proceda-se com 

as pesquisas pelo Sistema BacenJud, para a verificação da existência de 

valores em nome do falecido. Sendo infrutífera a tentativa supra, 

expeça-se ofícios às instituições financeiras Banco Bradesco e Banco 

Sicoob, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a este juízo 

acerca de valores deixados pela extinta, em conta corrente, poupança, 

investimentos ou quaisquer títulos, Sem prejuízo, expeça-se ofício ao 

Banco Sicoob, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo acerca de valores deixados pela falecida, a título de cotas-sociais, 

cotas-capitais, ou quaisquer valores. Consigne nos alusivos expedientes 

que, sendo constatada a existência de saldos positivos, deverão ser 

efetuados os depósitos na Conta Única do Poder Judiciário, e o Sr. Gestor 

proceder com a vinculação dos valores. No que atine a eventuais valores 

não utilizados pela falecida junto ao plano de saúde Unimed, expeça-se 

ofício à aludida empresa a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo acerca de valores não utilizados pela falecida, e seja 

realizado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0037146-96.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA HELENA ALVES (INVENTARIANTE)

MARLENE MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY MEDEIROS OAB - MT4498-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0037146-96.2005.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, para cumprimento da 

sentença exarada nos autos, impulsiono o feito para intimar as herdeiras a 

fim de, no prazo legal, declinarem suas respectivas contas bancárias, haja 

vista que a informada na partilha homologada (ID 24026544 - pág. 4 a 6) 

parecer se tratar do número do cartão da parte, e não número de conta 

bancária. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013996-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013996-78.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 29017287, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002043-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

29015046, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente

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

Processo Número: 1037875-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. P. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS OAB - MT22458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. S. (REU)

R. S. L. (REU)

G. S. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037875-17.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 29003095, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005092-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE RIBEIRO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS OAB - MT23221/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005092-35.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

10 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1005472-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005472-58.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29028005 - "(...) Assim, não obstante tratar-se de competência relativa, 

neste caso tem natureza absoluta, pois, diante do direito resguardado do 
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melhor interesse da criança, impositivo o declínio de competência deste 

juízo. Desta feita, declino da competência para conhecer da causa e 

apreciá-la e, por conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a 

remessa dos autos ao d. Juízo competente. Transitada em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares. Às providências." 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1005797-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET OAB - MT15487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005797-04.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27663623 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente Ação de Alimentos ajuizada por VITOR FAGUNDES 

ALBUQUERQUE MARTINS, representado por sua genitora, Sra. Denise 

Fagundes de Oliveira, em face de ESTEVAM ALBUQUERQUE MARTINS 

para FIXAR pensão alimentícia no valor equivalente a 35% do salário 

mínimo. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma de 12 (doze) 

parcelas da pensão alimentícia ora fixada. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1060500-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 28980673 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026768-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALMEIDA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN FERNANDO ALMEIDA GUIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1026768-73.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Capacidade] 

CURADORA: GERALDA ALMEIDA DA GUIA INTERDITADO: ALLAN 

FERNANDO ALMEIDA GUIA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia 

Paranóide (CID 10 F20.0) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA Allan Fernando Almeida Guia, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis 

e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Geralda Almeida da Guia, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 
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promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005660-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

1ª Promotoria Civel de Cuiabá (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALÍCIO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1005660-85.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica, Alimentos] CURADORA: MARIA SOLEDADE 

DE SOUZA AMADEO INTERDITADO: NATALÍCIO DE JESUS CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO: portador de esquizofrenia (CID 10 F20.3) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Natalício de Jesus, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar 

deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. Maria Soledade de 

Souza Amadeo, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041450-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIANA CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DA CRUZ CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1041450-67.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: SALVIANA CORREA DA CRUZ INTERDITADO: 

JONAS DA CRUZ CORREA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: retardo mental 

moderado (CID 10 – F71) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA JONAS DA CRUZ CORREA, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. 

Por conseguinte, mantenho a nomeação de SALVIANA CORREA DA 

CRUZ, tia do curatelado, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

curatelado e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela parte demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade 

diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013560-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. A. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486-O 

(ADVOGADO(A))

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

2904001, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037073-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0037073-41.2016.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 29053314 - Pág. 5, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1003715-29.2020.8.11.0041

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

BIANCA ARCANGELO DIAS LOPES POLEZEL OAB - 051.376.371-65 

(REPRESENTANTE)

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003715-29.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28678798, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 04/06/2020, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005268-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS NEVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI BERNARDO (DE CUJUS)

Outros Interessados:

F. A. B. (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO AUGUSTO BERNARDO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1005268-14.2020 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que não 

foram inseridas as descrições identificadoras de cada arquivo nos 

documentos que acompanham a inicial, em desobediência às disposições 

do art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, 

ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procederem com a devida correção da inicial nos ditames acima, sob 

pena, inclusive, de extinção do processo, nos termos do art. 321, caput, 

do NCPC. Somente após efetuadas as retificações mencionadas no prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado pela Secretaria, prossiga-se na 

decisão que segue. Trata-se de requerimento de abertura de Inventário e 

Partilha interposto por Maria das Graças Neves e outros, em razão do 

falecimento de Leoni Bernardo, todos qualificados nos autos. Pretendem 

os interessados a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

requerente, do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais 

e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos 

autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 70.000,00 (setenta mil reais), à causa, 

que será oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não 

houve a indicação/avaliação dos bens deixados pelo extinto, razão pela 

qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a 

apresentação das primeiras declarações, bem assim quanto ao exame do 

valor da causa. Outrossim, nos termos do art. 617, do CPC/2015, nomeio a 

companheira do de cujus Maria das Graças Neves, como inventariante, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 

20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. 

Ressalto que as primeiras declarações deverão ser apresentadas 

pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, através de 

procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III do 

CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações a 

inventariante deverá colacionar ao feito a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ, bem assim a certidão de casamento 

atualizada do inventariado. No alusivo interregno, deverá ser juntada aos 

autos a matrícula do imóvel inventariado. No que se refere à informação de 

que o falecido deixou créditos a receber, ressalto que os eventuais atos 

executórios, as diligências atinentes à execução, por ventura necessárias 

ao recebimento do aludido valor não recebido em vida pelo de cujus, 

deverão ser promovidas mediante as ações cabíveis e apropriadas. Com o 

aporte das primeiras declarações, citem-se os demais interessados e 

intime-se a Fazenda Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as 

primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

626 e ss do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 

626, §1º do CPC. Ciência ao Ministério Público, diante da existência de 
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interesse de incapaz. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033722-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCILENE AUXILIADORA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033722-38.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Acolho o parecer 

ministerial de ID. 26164433 e, por conseguinte, determino a intimação 

pessoal da parte autora para que, no prazo de 10 dias, implemente a 

decisão judicial outrora lançada. Após, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011274-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARVALHO DE ROMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARIA CARVALHO DE ROMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Processo n.º 1011274-71.2019 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

verifico que pelos elementos probatórios encartados ao feito não é 

possível constatar a extensão da apontada incapacidade da requerida, até 

mesmo para subsidiar esta magistrada, por ocasião da prolação da 

sentença, na fixação dos limites da curatela, em observância ao artigo 

755, I, do CPC/2015. Desta feita, determino a realização de estudo 

complementar com a requerida, a ser realizado pela psicóloga forense e 

assistente social, no prazo de 30 (trinta) dias, o qual, inclusive, poderá, de 

acordo com o julgamento da especialista, ser efetuado nas dependências 

do fórum, oportunidade em que deverá averiguar, nos limites de sua 

formação, a existência de incapacidade da curatelanda para os atos da 

vida negocial e patrimonial, em decorrência da patologia apontada na inicial 

(Retardo Mental Grave), bem assim se apresenta dificuldades para a 

prática dos atos corriqueiros da vida moderna, além de toda e qualquer 

outra situação que a especialista julgar pertinente para o deslinde da 

controvérsia. Com o aporte aos autos do estudo complementar, intimem-se 

novamente as partes e renove-se vista ao parquet. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010232-87.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERRANTE BOSCOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA COSTA OAB - MT12435-O (ADVOGADO(A))

BRUNNA MORIZZO GUIMARAES BRAGA OAB - MT20771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 0010232-87.2008.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o resultado 

negativo do leilão, bem assim diante da informação de ID. 25669430, 

manifeste-se a exequente em prosseguimento, no prazo de 15 dias. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016041-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO MAZZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO(A))

IGOR LUIS BARBOZA CHAMME OAB - SP252269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GABRIELA TEIXEIRA MESTRINER MAZZARO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1016041-26.2017 VISTOS, ETC. Determino a intimação do 

inventariante para cumprimento da decisão exarada no ID. 16883151, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o inventariante, intimado por meio de 

seu patrono habilitado, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, 

a sua intimação pessoal, para que implemente o referido decisório. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0019152-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILTON CARVALHO DE OLEGARIO (REQUERENTE)

RIANN CARVALHO DE OLEGARIO (REQUERENTE)

ADRIANA CARVALHO DE OLEGARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RILTON JOSE DE OLEGARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 0019152-69.2016 VISTOS, ETC. Ante o teor da petição de ID. 

25322571, proceda-se com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça na Defensoria Pública no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

manifeste-se a i. Defensora em prosseguimento. Às providências. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033921-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

VANILDES RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

CARIVALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

HAIDES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

RUTE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDSON FRANCLIN OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

DEISE ELIZANA CRUZ DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033921-31.2017 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para cumprimento da decisão exarada no ID. 18581047, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de remoção do cargo. Caso a 

inventariante, intimada por meio de seu patrono habilitado, não cumpra a 
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decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o referido decisório. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043724-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CLEYSON TORRES DUTRA (REQUERENTE)

IULAN CRIS TORRES DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA BENEDITA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1043724-04.2018 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para no prazo de 60 (sessenta) dias, carrear ao feito as 

certidões negativas de dívidas atualizadas expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, todas em nome da inventariada, 

bem assim o plano de partilha amigável, caso possível, sob pena de 

remoção do cargo. Outrossim, vislumbro não ser possível a partilha 

relativamente à propriedade do imóvel localizado no lote nº 16 da quadra 

nº 118, do loteamento Pedra 90, Cuiabá/MT, pois, ao que parece, o bem 

encontra-se registrado em nome da COHAB – Companhia de Habitação 

Popular do Estado de Mato Grosso, ID. 17074576 - Págs. 1 e 2. Desta feita, 

caso confirmada a ausência de registro de propriedade sobre o aludido 

bem em nome da extinta, poderão ser partilhados somente os eventuais 

direitos de posse, o que deverá estar adequado no plano de partilha. Caso 

a inventariante, intimada por meio da Defensora Pública em atuação 

perante esta serventia especializada de família e sucessões, não cumpra 

a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o decisório. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015463-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARVALHO RAVANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SIRINEIA THERESA MACIEL DE OLIVEIRA RAVANELLI 

(INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1015463-63.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o bem inventariado possui alienação fiduciária, de maneira 

que, caso ainda persista referida operação bancária, pertence à 

instituição financeira até que sejam quitadas todas as parcelas do 

financiamento, sendo que a de cujus tratava-se de mera detentora do 

bem. Desta feita, determino a intimação do inventariante para que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, traga ao feito a matrícula atualizada do bem 

inventariado, com a anotação da baixa/quitação da alienação fiduciária na 

parte deixada pela falecida (50% da totalidade do bem registrado sob o nº 

50.119), sob pena de somente ser partilhado os eventuais direitos de 

posse. Acaso não sobrevenha a aludida quitação/baixa, os interessados 

deverão realizar a adequação do plano de partilha. Às providências. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017052-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ELIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODOMIRA VIEIRA DA CRUZ ALVES (REQUERIDO)

JOAQUIM ELIAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017052-56.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o inventariante deixou de cumprir a decisão de ID. 14087082 

e 19791917, na medida em que não colacionou ao feito a certidão de 

casamento atualizada com os óbitos averbados. Outrossim, vislumbro não 

ser possível a partilha relativamente à propriedade dos imóveis 

matriculados sob os números 24.551 e 102.937, pois, ao que parece, os 

bens não encontram-se registrados em nome dos falecidos, ID. 15886254 

e 15886261. Desta feita, caso confirmada a ausência de registro de 

propriedade sobre os aludidos bens em nome dos extintos, poderão ser 

partilhados somente os eventuais direitos de posse. Lado outro, verifico 

que os interessados Maria, Genilton, Geni e Florêncio renunciaram todo o 

seu quinhão hereditário em favor do interessado Jair, de maneira que, 

inclusive o veículo automotor inventariado será adjudicado ao citado 

herdeiro. Desta feita, determino a intimação do inventariante para que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra a determinação ID. 14087082 e 

19791917, carreando ao feito a certidão de casamento dos inventariados 

atualizada, com a anotação dos óbitos averbada, e apresente o plano de 

partilha amigável readequado, para partilhar eventuais direitos de posse 

relativamente aos bens imóveis, ante a ausência de registro de 

propriedade em nome dos falecidos, observando, ainda, o acima exposto 

(termo de renúncia de ID. 21338324). Destaco a necessidade de ser 

colacionada a estes autos a certidão de óbito retificada do Sr. Joaquim 

Elias, considerando que este não era solteiro, ID. 13721110 - Pág. 1. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 13750-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Pinto Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH CURVO PINTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039 OAB/MT

 Processo n.º 13750-32.2001 (Cód.21219)

 VISTOS, ETC.

 Analisando os autos, vislumbro que se tratava de Ação de Divórcio Direto 

Litigioso, na qual o juízo do feito à época sentenciou a presente ação, 

tendo, inclusive, a respectiva sentença transitada em julgado.

Depreende-se, todavia, que a requerente, às fls.64/71 e fls.73/76, postula 

o desarquivamento do processo para, em sequência, vindicar que a 

alteração da alusiva sentença a fim de que mantenha o nome da 

requerente de casada.

Entretanto, tal providência não é possível por meio da presente ação, 

porquanto, imprescindível o manejo de ação própria eis que, com a 

prolação da sentença nestes autos, transitada em julgado, encerrou-se a 

prestação jurisdicional.

Desta feita, indefiro o alusivo pedido.

Por conseguinte, necessário salientar que, a Portaria nº 554/2016 – PRES 

dispõe que a distribuição de novas ações, a partir de 07/11/2016, deverá 

ocorrer apenas pelo Sistema PJE.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 214261 Nr: 23224-85.2005.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF, LADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 356/2005 (Cód. 214261)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que por meio da petição de fls.34/42 foi 

postulado o desarquivamento do processo para, em sequência, ser 

redistribuído e processado o pedido de exoneração dos alimentos.

 Entretanto, imprescindível o manejo de ação própria em que seja garantido 

o contraditório e a ampla defesa eis que, com a prolação da sentença, 

transitada em julgado, encerrou-se a prestação jurisdicional no processo.

Desta forma, indefiro o processamento do pedido nos presentes autos, 

devendo ser distribuída de maneira autônoma, por sorteio, via Processo 

Judicial Eletrônico (PJE).

Em decorrência, autorizo o desentranhamento da petição e documentos no 

prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual a Secretaria deverá proceder com 

o seu descarte.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 343864 Nr: 14112-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TELLES DE CARVALHO 

- OAB:11461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461

 Processo nº. 563/2008 (Cód. 343864)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que por meio da petição de fls.38/42 foi 

postulado o desarquivamento do processo para, em sequência, ser 

redistribuído e processado o pedido de conversão da separação em 

divórcio.

Entretanto, imprescindível o manejo de ação própria em que seja garantido 

o contraditório e a ampla defesa eis que, com a prolação da sentença, 

transitada em julgado, encerrou-se a prestação jurisdicional no processo.

Desta forma, indefiro o processamento do pedido nos presentes autos, 

devendo ser distribuída de maneira autônoma, por sorteio, via Processo 

Judicial Eletrônico (PJE).

Em decorrência, autorizo o desentranhamento da petição e documentos no 

prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual a Secretaria deverá proceder com 

o seu descarte.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1011805 Nr: 28342-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INS, RMS, GMS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, OSCAR 

CÂNDIDO DA SILVEIRA FILHO - OAB:12024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA, OSCAR CÂNDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12024, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Proceda-se a baixa da constrição realizada nos autos, 

fl.88.Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção 

ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do rol de 

devedores, caso tenha ocorrido a inserção.Ciência ao Ministério 

Público.Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários sucumbenciais, todavia, suspensa a 

exigibilidade, que ora concedo.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, 

o b s e r v a d a s  a s  b a i x a s  e  f o r m a l i d a d e s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2020.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823699 Nr: 29778-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAVL, FADAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANY PEREIRA NERIS - 

OAB:13247

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALES 

ALEXANDRE MIDON DE MELO, para devolução dos autos nº 

29778-55.2013.811.0041, Protocolo 823699, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005476-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1005476-95.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença cujo título executivo judicial correlato, à princípio, é originário de 

demanda que tramita perante a 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e 

julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o Sr. 

Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0019914-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SANTUARIO GUIMARAES (REQUERENTE)

ROGERIO NUNES GUIMARAES (REQUERENTE)

RONILDA DE CASTRO SANTUARIO (REQUERENTE)

LUISA NUNES GUIMARAES (REQUERENTE)

LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

DANILO NUNES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NUNES GUIMARAES OAB - MT6569-O (ADVOGADO(A))

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT15901-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 
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(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROGERIO OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0019914-95.2010 VISTOS, ETC. Considerando que nas 

ações de inventário as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo próprio espólio e, tendo em vista a demonstração do valor 

devido referente as custas processuais complementares, defiro o pedido 

de ID. 29008292 e, por conseguinte, autorizo a expedição de alvará, 

autorizando a inventariante a levantar a importância informada na aludida 

petição, devendo comprovar o pagamento nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, prossiga-se no cumprimento da determinação de ID. 

28846596. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030851-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DIAS DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE SOUSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1030851-06.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, determino a 

expedição de ofícios ao Banco do Brasil e BrasilCap Capitalização S.A, 

consignando em ambos que sendo constatada a existência de saldos 

positivos depositados em favor da inventariada, a quaisquer títulos 

(poupança, conta corrente, título de capitalização, plano Torcida Brasil 

PU369-20 serie AE Titulo 63003, restituição de imposto de renda, etc.), 

deverão ser efetuados os depósitos na Conta Única do Poder Judiciário, 

no prazo de 15 (quinze) dias, e, em sequência, proceder o Sr. Gestor com 

a vinculação dos valores. Encaminhe-se, juntamente com os alusivos 

expedientes, os documentos de ID’s. 19764733 - Págs. 2 e 3 e 24231779. 

Com o aporte das informações, intime-se a inventariante para, no prazo de 

20 (vinte) dias, retificar o plano de partilha amigável, apresentando-o de 

maneira completa, corrigindo o erro material na matrícula do imóvel 

inventariado e, considerando que, acaso confirmada a situação exposta 

alhures, poderão ser partilhados os eventuais direitos sobre as 

edificações e a propriedade dos terrenos deixados pela falecida. Sem 

prejuízo, determino a intimação da inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, colacionar ao feito as matrículas atualizadas e completas dos 

imóveis inventariados, instrumento procuratório assinado pelo interessado 

Luis Paulo, assistido pela sua genitora e documento pessoal da 

interessada Christianne, eis que o acostado ao feito encontra-se ilegível. 

Após, ao Ministério Público, ante a existência de interessados menores. 

Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007792-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID DE CAMPOS BORGES FILHO (REQUERENTE)

ORMANDIR SILVA BORGES (REQUERENTE)

JAIR GIAMPANI JUNIOR (REQUERENTE)

CRISTINA RODRIGUES BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

MURILO DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA AUGUSTA WARMLING OAB - MT21887-O (ADVOGADO(A))

JOE ORTIZ ARANTES OAB - SP22052-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA PEREIRA BRANDAO OAB - MT1089-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CID DE CAMPOS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 0007792-40.2016 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que a inventariante não carreou ao feito a GIA-ITCD, 

acompanhada do comprovante de pagamento/isenção do aludido imposto, 

de maneira que, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que aportem aos 

autos os referidos documentos. Lado outro, constato que foram 

colacionados ao feito as matrículas dos bens inventariados, todavia, este 

juízo não logrou êxito em compreender a descrição do imóvel e seu 

respectivo registro, tendo em vista que nas declarações de ID. 23926442, 

os dados estão incompletos e, por vezes, não guardam correspondência 

com os documentos. Exemplificando, esta magistrada não decifrou, no 

plano de partilha, qual herdeiro ficaria com o bem matriculado sob o nº 

5.804, denominado Fazenda Bandeira, ID. 23926518 – Pág. 1, assim como 

não é função jurisdicional presumir que quando a inventariante menciona o 

imóvel localizado à Avenida Isaac Póvoas, ID. 23926442, e colaciona 

matrícula de bem descrito como Rua do Coxim, ID. 23926515 - Pág. 3, 

pretende fazer referência ao mesmo bem. Outrossim, foram colacionados 

documentos fora da ordem de leitura, vejamos a matrícula nº 1.987, onde 

foram juntados documentos no ID. 23926515 – Págs. 3 e 4, sendo 

continuados no ID. 23923516 – Pág. 3 e 23926517 – Pág. 1, o que tumultua 

o feito e desfavorece a rápida solução do processo. Nesse viés, 

considerando as juntadas na ordem incorreta, ao que parece, o imóvel 

matriculado sob o nº 2.655 fora adquirido após o falecimento do 

inventariado, ID. 23926516 – Págs. 1 e 2, 23926517 – Pág. 2, não havendo 

motivos, à princípio, para ser arrolado neste inventário. Ainda, verifico que 

a grande maioria do acervo inventariado possui alienação fiduciária ou 

fora dado em garantia hipotecária, o que não fora observado no plano de 

partilha de ID. 23926442. Caso persistam referidas alienações fiduciárias, 

os bens pertencem às instituições financeiras até que sejam quitadas 

todas as parcelas dos financiamentos, sendo que o de cujus tratava-se 

de mero detentor dos bens, de forma que somente poderão ser 

partilhados os eventuais direitos de posse. Noutro norte, o plano de 

partilha não esclareceu a forma de quitação das dívidas deixadas pelo 

falecido, mormente os financiamentos e relativamente à penhora realizada 

no rosto destes autos, ID. 23926438. Desta feita, determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o plano 

de partilha retificado, arrolando, pormenorizadamente, o acervo hereditário 

e seus respectivos registros, esclarecendo a forma de quitação das 

dívidas do espólio, e, consoante decisão de ID. 23926392, incluindo o valor 

recebido com a venda das cotas sociais da empresa PERIMETRAN. No que 

atine ao pedido de venda do imóvel matriculado sob o nº 1.987, realizado 

no ID. 27594107, constato que, à princípio, não restou esclarecida a 

totalidade da extensão do aludido bem, de maneira que não está 

clarividente se a venda de 500,43m2, pelo valor de R$ 1.260.000,00 (um 

milhão, duzentos e sessenta mil reais) corresponde à integralidade do 

imóvel ou parcial. Ademais, consoante já elucidado, ao que tudo indica, a 

aludida propriedade fora dada em garantia de hipoteca, ID. 23926517 - 

Pág. 1, de forma que, para a sua alienação, a credora deverá anuir com a 

venda. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de venda realizado no 

ID. 27594107. Com o cumprimento das determinações supra, intime-se a 
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interessada Cristina e o parquet, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem aquiescência e, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023582-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1023582-76.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, vislumbro que existe demanda em andamento no Juízo da Primeira 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº. 1046990-62.2019.8.11.0041. A Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher detém 

competência exclusiva para o processamento e julgamento das causas 

cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos da Lei nº. 11.340/2006. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Violência doméstica. 

Afastamento do lar. Lei Maria da penha. O art. 14 da Lei Maria da penha 

dispõe que a competência é cumulativa, criminal e civil, da vara 

especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, nas 

causas provenientes de constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar. Recurso parcialmente provido. 

(TJRS; AI 0345614-52.2017.8.21.7000; Santa Maria; Oitava Câmara Cível; 

Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 08/11/2017; DJERS 

10/11/2017) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA 

PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CARACTERIZADA. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

e patrimonial à mulher, no âmbito na unidade doméstica, familiar ou em 

qualquer relação íntima de afeto, rege-se pela Lei nº 11.340/06 - Lei Maria 

da penha. (...) Precedentes do e. STJ e desta corte. Conflito julgado 

procedente. Fixada a competência do 2º juizado de violência doméstica e 

familiar contra a mulher desta capital para apreciar o feito, que envolve 

pedido de medidas protetivas de urgência. (...) (TJRS; CJ 

0228099-93.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Criminal; Relª 

Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 30/08/2017; DJERS 19/09/2017). A 

competência, neste caso, é absoluta, a qual não se prorroga, pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e, deve ser declarada de 

ofício (art. 64, §1º, do CPC). Assim, diante da incompetência absoluta 

desta Vara de Família e Sucessões, em razão da matéria, declino da 

competência do presente processo para o Juízo da Primeira Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, onde se processa a ação nº. 

1046990-62.2019.8.11.0041. Por oportuno, REVOGO a liminar deferida na 

decisão de ID. 15035174, diante da incompetência absoluta deste juízo. 

Providencie, Sr. Gestor, as medidas necessárias para a redistribuição 

imediata do processo àquele juízo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046046-24.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMEY TERESINHA SOARES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALAERCIO SOARES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SONIA LYGIA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EMILIA CASTORINA MARTINS DRUMMOND (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

OSCAR SOARES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

NERY DOS SANTOS DE ASSIS OAB - MT15015-O (ADVOGADO(A))

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALAERCIO MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0046046-24.2012 VISTOS, ETC. Considerando a informação 

de que a viúva meeira falecera em 7.10.2017, ID. 24026666 - Pág. 1, 

autorizo o levantamento de 50% (cinquenta pontos percentuais) do valor 

depositado nestes autos, mediante a expedição de alvará. A importância 

relativa a Sra. Edmey Teresinha, equivalente a 50% (cinquenta pontos 

percentuais) restante, deverá ficar retida neste feito até que sobrevenha 

a notícia de abertura de inventário da falecida. Às providências. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0012140-24.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SIQUEIRA RONCARI NEGRAO (AUTOR(A))

EUZEBIO NUNES SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDIO HONORIO DOS SANTOS OAB - MT2188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0012140-24.2004 VISTOS, ETC. Analisando as petições de 

ID. 23923604 – Pág. 1, 23923607 – Pág. 1, na qual a interessada requereu 

o desarquivamento do presente feito, carga dos autos e a intimação da 

inventariante para ‘cumprir os seus encargos’, bem assim o pleito de ID. 

23923666 – Págs. 1 e 2, em que a inventariante requer o levantamento de 

numerário depositado nos autos, vislumbro que o pleito trata-se de 

sobrepartilha, nos termos do art. 669, II, do CPC. Desta feita, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que os interessados emendem a inicial, 

nos termos do art. 670 do CPC, atribuindo valor à causa, recolhendo as 

custas processuais ou requerendo o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento. Determino que se promovam as anotações necessárias em 

relação à tramitação do feito, inclusive na autuação. Com o aporte da 

emenda à inicial, prossiga-se no cumprimento da decisão que segue. 

Nomeio como inventariante a filha dos de cujus, Sra. Marilene Lopes de 

Siqueira, nos termos do art. 617, II do CPC, que deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015), e lhe concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que 

apresente ao feito as primeiras declarações e plano de partilha amigável. 

No alusivo interregno, a inventariante deverá carrear ao feito as certidões 

atualizadas negativas da Fazenda Pública Federal (expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de 

Cuiabá/MT), todas em nome do falecido. Outrossim, no prazo suso 

mencionado, deverá ser juntada aos autos a certidão de inexistência de 

testamento deixada pelo extinto, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ. Com o aporte das primeiras declarações, intimem-se os demais 

interessados para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante art. 626 do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019310-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSEAN GLORIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

ROSITA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ELIANA BOTELHO SILVA OAB - MT17835-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 42 de 324



Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1019310-73.2017 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para cumprimento da decisão exarada no ID. 19798883, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de remoção do encargo. Caso a 

inventariante, intimada por meio de sua patronesse habilitada, não cumpra 

a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o referido decisório. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018972-78.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CLARO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A.A. REP. POR MIRIAM DA SILVA AMORIM (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MIRIAN DA SILVA AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

0018972-78.2001.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Revisão de Pensão 

Alimentícia proposta por Milton Claro de Almeida em face de Miller Amorim 

de Almeida, representado por Miriam da Silva Amorim. Evola-se dos autos 

que as partes compuseram na ação nº. 537/01, a qual tramitou na 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões e, na ocasião, o autor desistiu dos 

termos da presente demanda, conforme se evola do ID. 23840270. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório Decido. Analisando os autos, 

verifico que houve a dissipação do interesse de agir do autor em revisar a 

verba alimentar, eis que compôs com a representante da menor no que 

atine ao valor dos alimentos e, no acordo entabulado, se comprometeu a 

desistir da presente, deixando entrever que não possui mais interesse na 

pretensão inicial. Nessa toada, o acordo entabulado nos autos nº. 537/01, 

foi homologado por sentença, tendo os litigantes desistido do prazo 

recursal, conforme denota-se do Termo de ID. 23840270, de maneira que 

vislumbro a perda superveniente no interesse de agir para fins de 

prosseguimento desta demanda. Isso porque, como é sabido, o interesse 

de agir advém da necessidade de se obter, através do processo, 

proteção ao interesse substancial, que in casu, já não existe mais, uma 

vez que as partes entabularam acordo. Anet o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na 

sequência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com 

as devidas anotações e baixas de estilo. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005482-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1005482-39.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de Abertura de 

Inventário interposto por Marcelo de Jesus Oliveira e Keila de Jesus 

Oliveira, em razão dos bens deixados por Maria de Jesus Oliveira, todos 

qualificados nos autos. Aportaram ao feito as procurações outorgadas 

pelos interessados aos patronos que os representam, ID. 17881981 - Pág. 

1, assim como os documentos pessoais dos interessados, ID. 17882293 - 

Págs. 1 a 3 e 17882295 - Págs. 1 a 3, a certidão óbito da inventariada, ID. 

17881986 - Pág. 1, certidão de casamento com averbação de divórcio, ID. 

17881990 - Pág. 2, e documento do bem objeto de partilha, ID. 17882299, 

17882303. Conforme decisão de ID. 17952109, foram deferidos os 

benefícios da gratuidade judiciária, o interessado Marcelo foi nomeado 

inventariante, e fora determinada a apresentação das certidões negativas 

de dívidas expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, bem assim a certidão de inexistência de testamento, em nome 

da autora da herança. Foram colacionadas aos autos a certidão negativa 

expedida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ID. 19856713, 

Fazenda Pública Nacional, ID. 19856712, Prefeitura de Cuiabá/MT, ID. 

19856711, assim como a certidão de inexistência de testamento juntada no 

ID. 19856714. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, vislumbro que não obstante a certidão de óbito colacionada 

no ID. 17881986 traga em seu bojo a informação de que a falecida era 

casada com o Sr. Joaquim Vicente de Oliveira, consoante certidão de 

casamento carreada no ID. 17881990 - Pág. 2, a falecida e o Sr. Joaquim 

Vicente divorciaram-se por sentença de divórcio transitada em julgado em 

24.3.2008. Desta feita, ressalto a necessidade de ser promovida a 

correspondente retificação da alusiva certidão de óbito, por meio do 

correlato procedimento, sem dependência a este feito, e a posterior 

juntada nestes autos, com a informação de que a inventariada era 

divorciada na data de seu óbito. Outrossim, vislumbro não ser possível a 

partilha relativamente à propriedade do imóvel localizado no lote nº 21, 

quadra nº 04, do loteamento São João Del Rey, Cuiabá/MT, pois, ao que 

parece, o bem não encontra-se registrado em nome da falecida, ID. 

17882303, de maneira que poderão ser partilhados somente os eventuais 

direitos de posse. Prosseguindo, analisando os autos, verifico que os 

interessados são maiores, capazes, estão representados pelo mesmo 

patrono e de acordo com a forma de partilha do bem inventariado. Desta 

feita, considerando que os interessados estão concordes, cumpriram com 

as disposições insertas no art. 660 do CPC e apresentaram partilha 

amigável, não vislumbro razões para recrudescer o formalismo do 

procedimento, notadamente diante do advento do Código de Processo Civil 

de 2015 o qual visa, justamente, democratizar e difundir o acesso do 

jurisdicionado ao Poder Judiciário. Ante o exposto, com fulcro no art. 659 

do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha amigável constante no 

ID. 17881978, atribuindo para cada herdeiro 50% (cinquenta pontos 

percentuais) dos eventuais direitos relativamente ao imóvel deixado pela 

falecida Maria de Jesus Oliveira, o que faço com observância dos artigos 

660 a 663 do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Esclareço, por oportuno, novamente, que este juízo não está 

reconhecendo/atribuindo direitos de posse/propriedade do imóvel a 

quaisquer dos interessados, porquanto este não encontra-se registrado 

em nome da de cujus, e o juízo do inventário não possui competência para 

tal, e, portanto, se limita a autorizar a inventariante a representar a 

falecida, bem assim a partilha dos eventuais direitos deixados. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Custas e despesas pelos 

interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

expeça-se o competente formal de partilha, fornecendo às partes 

interessadas as peças necessárias, e prossiga-se no cumprimento do §2º 

do art. 659 do CPC, até que sejam promovidas as anotações e baixas 

necessárias e sejam arquivados os autos. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003258-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LUZIA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1003258-31.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial apresentado 

por Carla Luzia Silva Brito, qualificada nos autos, visando o recebimento 

de créditos atinentes à FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica 

Federal, não recebidos em vida pelo de cujus Adão Aparecido Gomes 

Mendes, esposo da interessada. Através da decisão de ID. 17835900, foi 

determinada a requisição de informações ao INSS, Caixa Econômica 

Federal referente a título de PIS/PASEP e, se constatada a existência de 

saldo positivo, que fosse efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário. Também foi postergada a análise do pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro 

de dependentes, ID. 18634731. Sobreveio à informação prestada pela 

Caixa Econômica Federal noticiando a existência de valores deixados pelo 

extinto, sendo efetuada a transferência para a Conta Única do Poder 

Judiciário, ID. 19498652. A interessada postulou a expedição de Alvará, 

ID. 19638882. No despacho de ID. 19759711, foi determinada que a 

interessada acostasse ao feito, a certidão de casamento atualizada com o 

falecido, bem assim que fosse esclarecida a informação constante na 

referida certidão de óbito. A requerente deixou transcorrer o prazo sem 

se manifestar, ID. 21084253. No ID.24450159, foi determinado a reiteração 

da intimação da parte autora, para que cumpra a decisão de ID.19759711. 

A requerente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, ID. 25543459. 

Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido 

de jurisdição voluntária consistente em autorização para o levantamento 

de numerário relativo a valores deixados pelo de cujus Adão Aparecido 

Gomes Mendes, a título de FGTS e PIS. Pois bem. Entendo que a pretensão 

merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é 

desnecessária maiores formalidades, bastando apenas comprovar a 

condição de dependente habilitado perante o órgão empregador do extinto 

e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 

1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que o extinto não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de óbito acostada ao feito, 

foi informado que o falecido era separado judicialmente e deixou filhos (ID. 

17572142, p. 1), todavia, depreende-se da certidão de casamento 

encartada ao ID. que fora emitida em 21 de agosto de 2018, posterior ao 

óbito do de cujus, sem nenhuma anotação. Também consta nos autos que 

os demais filhos do falecido, a saber, Carla Luzia Silva Brito, Abner 

Henrique de Brito Mendes e Amanda Louise de Brito Mendes, renunciaram 

expressamente aos seus quinhões em favor da interessada. Logo, a 

interessada seria a titular do direito ao recebimento dos valores deixados 

pelo extinto. Desta feita, não podemos deixar de considerar que restou 

cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em vida 

pelo falecido, FGTS e PIS, não havendo qualquer óbice para a concessão 

da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial 

em favor da interessada, sucessor do extinto na forma da lei civil. 

Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores devidos a de cujus e por ela não recebidos em 

vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada Carla Luzia Silva 

Brito, a realizar o levantamento do valor total referente ao FGTS/PIS 

deixados pelo de cujus e depositados nos autos. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, observando-se 

a conta declinada no feito, ID. 19638882. Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que fazem jus. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034215-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER MURILO DE FARIA JUNIOR (REQUERENTE)

CRISTIANO ROBERTO DE FARIA (REQUERENTE)

FABIANO RODRIGO DE FARIA (REQUERENTE)

CLEVER MURILO DE FARIA (REQUERENTE)

CLEBER MARCELO DE FARIA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1034215-15.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial, apresentado 

por Clever Murilo de Faria, Clever Murilo de Faria Junior, Cleber Marcelo de 

Faria Sobrinho, Cristiano Roberto de Faria e Fabiano Rodrigo de Faria 

todos qualificados nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao 

PIS e FGTS junto à Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pela 

de cujus Maria de Fatima Pereira Faria. Através da decisão de ID. 

22444881 foi determinada a requisição de informações ao Instituto 

Nacional do Seguro Social, à Caixa Econômica Federal, como também foi 

postergada a análise do pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. O INSS noticiou a existência de cadastro de dependente habilitado 

da falecida, o qual é o Sr. Clever Murilo de Faria, no ID. 24001720. O 

interessado no ID. 25633593, postulou a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, respondeu ofício no ID. 

28757782, informando a existência de valores deixados pela falecida 

efetuando o depósito na Conta Única do Poder Judiciário. O interessado 

postulou pela expedição de Alvará Judicial autorizando o seu 

levantamento, ID. 18719271. Em seguida, vieram-me os autos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente 

em autorização para o levantamento de numerário relativo a valores 

deixados pela Srª. Maria de Fatima Pereira Faria depositados em conta 

bancária. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida, eis que 

apesar de que para o levantamento dos valores indicados serem 

desnecessárias maiores formalidades, imperativo a comprovação da 

condição de dependente habilitado perante o INSS e, apenas na sua falta, 

da condição de sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) Art. 2º 

- O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na 

hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores 

referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e 

Assistência Social. Nesta toada, a pretensão merece ser acolhida, eis que 

a extinta deixou dependente habilitado perante a Previdência Social, e, em 

decorrência, não há que se falar em divisão dos valores entre os seus 

sucessores. No caso, evola-se dos autos que a extinta possuía um único 

dependente habilitado perante o INSS, o seu esposo e ora interessado, Sr. 

Clever Murilo de Faria, o qual é o legitimado, nos termos da lei, para 

receber, integralmente, os valores amealhados nos autos. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, autorizando o dependente habilitado, Sr. Clever Murilo de 

Faria, a realizar o levantamento de todo numerário relativo aos valores 

depositados nos autos. Transitada em julgado, expeça-se o necessário 

para o levantamento dos valores, observando-se a conta declinada no 
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feito, ID. 28893801. Custas e despesas pelo interessado, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita a que faz jus e ora concedo. Por fim, promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1055204-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROSSATO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA a seguir transcrita, proferida nos autos do 

processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para 

assegurar ao Impetrante o direito de não mais recolher o FETHAB/IAGRO e 

o ICMS sobre as vendas de grãos para a exportação, vez que renunciou 

ao benefício do diferimento do ICMS, sem que as autoridades coatoras lhe 

imponham qualquer penalidade ou lhe causem qualquer restrição. Tendo 

em vista a natureza mandamental da sentença proferida neste writ, deve 

a mesma ser cumprida imediatamente, possuindo eficácia imediata, 

independente da concessão ou não de liminar, sendo também despicienda 

a espera do trânsito em julgado. Notifique-se a autoridade coatora e a PGE 

sobre a presente decisão. Dê ciência desta decisão ao douto Des. Relator 

do Agravo de Instrumento n. 1018891-11.2019.8.11.0000. Processo isento 

de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. P.R.I. e após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para reexame necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935978 Nr: 52559-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA SOCORRO NAZARIO LINO, EDGARD JOAO 

PONCE, VÂNIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI, EUDES 

MARIA DA SILVA MARTINS, JOSÉ AUGUSTO SILVA N. DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/O, PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 14.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na 

inicial por DINALVA SOCORRO NAZARIO LINO e OUTROS.Via de 

consequência, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT, ao pagamento 

de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua 

remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva 

incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como 

sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que 

antecederam a propositura da ação (07.11.2014), a ser apurado por meio 

de liquidação de sentença. DECLARO prescrita as parcelas anteriores e, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito. Juros e 

correção monetária conforme STF/Tema 810.Deixo de condenar os 

requeridos nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme 

art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. No entanto, condeno-os em 

honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para 

cada um deles, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Sentença não sujeita 

a reexame necessário, consoante art. 496, § 3º, II, do CPC.Transitada em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.Às 

providências.P.R.I.C.Cuiabá, 03 de outubro de 2019.ONIVALDO 

BUDNYJuiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944270 Nr: 57022-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MORAES SOUZA, MIGUEL ALVES DA SILVA, 

NATAL LUCAS DE FREITAS, NILDA MOREIRA DIONÍSIO, ORLY NEVES DE 

ALECRIM, PUREZA ANDREZA ALEXANDRE MATOS, SERAFIM MANOEL DE 

SOUZA, SEBASTIANA ALVES COSTA DE MIRANDA, WALTER JOSÉ 

XAVIER, SÉRGIO LUIZ ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734, SOÉLITA DAYANE MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ - 

OAB:18.204-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação é tempestivo, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o apelado para, caso queira, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 716305 Nr: 10310-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 PROCESSO: 10310-76.2011.811.0041 (cód. 716305)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: ANA LUCIA LOPES DA SILVA

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de execução de sentença.

Os cálculos da exequente (f. 231/232) foram impugnados pelo executado 

que apresentou o valor que entende devido (f. 234/252).

 Intimada a manifestar sobre a impugnação do executado, a exequente 

quedou-se inerte (f. 253 e verso).

Ante a considerável divergência entre os cálculos da exequente e do 

executado, por prudência e cautela, remeta-se à Contadoria Judicial, para, 

no prazo de até 10 (dez) dias, elaborar planilha inerente ao crédito destes 

autos, sem prejuízo de observar os demonstrativos apresentados pela 

exequente (f. 231/232) e executado (f. 238/252).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 880417 Nr: 17040-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AURELIA BATTISTELLA DALL'ASTA, VITOR HUGO 

DALL'ASTA, NILZA CESAR DALL' ASTA, ANEMARI DALL'ASTA 

MACHADO, MARCO AURELIO MACHADO, MARIANA CAMARGO 

MACHADO, LUCIA HELENA MACHADO MICHELOTTO, FLAVIA MARIA 

MACHADO, ANDREIA CRISTINA MACHADO, CESAR AUGUSTO 

DALL'ASTA, JANEMARI DALL'ASTA LAZZARI, LUIZ HENRIQUE LAZZARI, 

LUGINDO DALL'ASTA JUNIOR, THEREZINHA ANDREA FINARDI 

DALL'ASTA, ELIZABETH DE ALMEIDA DALL'ASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELISBERTO ODILON CORDOVA - 

OAB:0640/SC, RAFAEL PELICIOLLI NUNES - OAB:SC/ 25.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 PROCESSO: 17040-98.2014.811.0041 - código nº 880417

ESPÉCIE: AÇÃO INDENIZATÓRIA

 REQUERENTES: AURELIA BATTISTELA DALL’ASTA E OUTROS

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 RELATOS

Vistos,

 AURELIA BATTISTELA DALL’ASTA E OUTROS, qualificados nos autos, 

ajuizaram ação de indenização contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ao 

argumento de que nos idos de 1953, Lugindo Dall’asta, já falecido, marido 

e antepassados dos autores com o mesmo nome de família, adquiriu 

mediante escritura pública de concessão de terras, onerosa, a área de 

9.973,00 hectares, transcrita no Ofício Imobiliário da Comarca de Cáceres 

(então sede do imóvel) sob nº. 1.579, reduzidas depois de vendas 

sucessivas e uma reaquisição (de área menor) ao montante de 2.350,00 

hectares, conforme acusam as matrículas últimas, do Cartório do Registro 

de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, de nº 14.798 (2.229 ha) e nº 

14.764 (121 ha).

 Sustentam que o Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, ajuizou 

contra Lugindo Dall’asta, em 2001, ação declaratória de nulidade de seus 

títulos dominiais residuais, ao fundamento de que integrantes da chamada 

Faixa de Fronteiras (150 km da divisa com a Bolívia), de titularidade 

exclusiva da União não poderia ser alienado pelo Estado de Mato Grosso a 

particulares.

Referida ação correu perante a terceira Vara da Justiça Federal do Estado 

de Mato Grosso e foi julgada procedente em favor do INCRA para declarar 

nulos os registros de propriedade, determinando ao RGI competente que 

anote novo registro em favor da União. Julgou improcedente o pedido de 

reconvenção, em 11/11/2008.

Inconformado o requerido apelou da decisão, todavia o acórdão confirmou 

a decisão (f. 50-55, em 12/9/2011).

Opostos embargos de declaração foram rejeitados.

Aduz que o processo transitou em julgado em 2013 e determinou o 

cancelamento das matrículas, resguardando direito evictório perante os 

réus.

 Com estes fundamentos requereu a condenação do Estado de Mato 

Grosso a reparar os danos sob o regime objetivo de responsabilização em 

montante a ser apurado em liquidação de sentença.

 Citado o requerido, ofertou contestação (f. 98-116) aduzindo preliminar de 

ausência de revelia da Fazenda Pública; ilegitimidade passiva ad causam 

do Estado de Mato Grosso e ausência de interesse processual do autor; 

prescrição do direito art. 1° do Decr. 20910/32. No mérito, inexistência de 

relação jurídica entre o autor e o Estado de Mato Grosso, consoante se 

infere da narrativa do próprio requerente, que o imóvel objeto da 

pretensão indenizatória não foi adquirido do Estado de Mato Grosso, mas 

sim de terceiros que, teriam adquirido de pessoa jurídica estadual. 

Impugnação a contestação (f. 119-131).

Intimadas as partes para manifestarem sobre a produção de prova (f. 

133); nada requereram, e a autora requereu o julgamento antecipado da 

lide (f. 142/143).

É o relatório.

 FUNDAMENTO

 Trata-se de Ação Indenizatória intentada por AURÉLIA BATTISTELLA 

DALL’ASTA e Outros, a pretensão indenizatória tem por causa de pedir, a 

expropriação indireta que teria sido realizada sobre imóvel rural de sua 

propriedade com área de 9.973,00 hectares transcrita no Ofício Imobiliário 

da Comarca de Cáceres, sob nº 1.579 e que em razão das vendas 

sucessivas reduzida para 2.229 hectares, e uma reaquisição (de área 

menor 121 hectares) ao montante de 2.350,00 hectares, conforme 

acusam as matrículas últimas, do Cartório do Registro de Imóveis da 

Comarca de Mirassol D’Oeste, de nº 14.798 (2.229 ha) e nº 14.764 (121 

ha).

Ao analisar as provas constantes nos autos, concluo que razão não 

assiste aos requerentes.

Primeiro porque a ninguém é dado alegar a ignorância da lei e segundo 

porque efetivamente havia vedação a negociação de terras com área 

superior a 2.000 hectares da área de fronteira, conforme se infere o limite 

constitucional vigente à época da alienação, previsto no art. 11 do 

Decreto-lei n. 1.164, de 18/3/39, revogado pela Lei n. 2597/55, sancionada 

na vigência da Constituição da Republica de 1946, que manteve o mesmo 

limite fixado pela norma anterior para a concessão de terras públicas nas 

zonas indispensáveis à defesa do País, e que não poderia exceder a 

2.000 hectares.

 Extrai-se que, nem todas as terras devolutas eram da União, mas apenas 

aquelas consideradas indispensáveis à defesa de fronteiras, 

fortificações, construções militares e estradas de ferro. No mais, 

independentemente da propriedade do bem, havia restrições para 

concessão de terras em zona indispensável para a defesa do País.

A norma que vigia e foi recebida pela Constituição de 1946 até que outra a 

revogasse foi o Decreto-lei n. 1164/39, consoante o seu artigo primeiro:

Art.1º As concessões de terras na faixa de cento e cinquenta quilômetros 

ao longo da fronteira do território nacional com os países estrangeiros não 

se farão sem prévia audiência do Conselho de Segurança Nacional.

 Art. 11 Nenhuma concessão de terras na faixa de fronteira 

compreenderá mais de dois mil hectares.

 Esta norma vigia quando da alienação de terras (1953), e estando inclusa 

na faixa de fronteiras, pertencia a União e não ao Estado, além disso só 

poderiam ser alienadas se inferiores a 2.000 hectares e, ainda assim, com 

oitiva do Conselho de Segurança Nacional.

 REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA

“(...) Não se aplica a Fazenda Pública o efeito material da revelia - 

presunção da veracidade dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens 

e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do 

CPC” (AgRg nos EDcl no REsp 1288560/MT, rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

Segunda Turma, DJe 3/8/2012)4. Agravo regimental não provido. (STJ. 

AgRg no AgRg no AREsp 234461/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Campbell 

Marques, DJe 10/12/2012).

Logo, não se aplica ao Estado os efeitos da revelia na forma do artigo 320, 

inciso II do CPC.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme se constata da própria narrativa dos autores o imóvel objeto da 

pretensão indenizatória não foi adquirido do Estado de Mato Grosso, mas 

sim de terceiros, que por sua vez teriam adquirido de pessoa jurídica 

pública estadual.

 A situação desfavorável a justificar a afirmação de direito a indenização 

tem origem em ato da União, e não da pessoa jurídica de direito público, 

como perfeitamente demonstrado e afirmado pelo próprio autor, na forma 

dos decretos de demarcação e homologação da reserva indígena que 

também teria atingido o imóvel sobre o qual afirma título de domínio.

 Também se verifica pelo conteúdo da própria narrativa proposta pelos 

autores, que não há nenhuma espécie de relação jurídica entre este e o 

Estado de Mato Grosso, circunstância que obstaria a reprodução da 

necessária relação de coincidência nos planos material e processual, seja 

para opor, seja para sustentar sua pretensão em face do requerido.

Não tendo havido relação jurídica diretamente entre os autores e o Estado 

de Mato Grosso capaz de ter reconhecida qualquer obrigação entre 

ambos, tal circunstância inviabiliza que o Estado ocupe o polo passivo do 

processo e sugere a extinção do processo sem julgamento de mérito nos 

termos do artigo 48567, inciso VI, do CPC.

 PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

A prescrição in casu rege-se pelo artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido, infringido um direito, nasce para o seu titular uma 

pretensão, que pode ser extinta pela prescrição, consoante dispõe o art. 

189 do Código Civil de 2002, in verbis:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

A prescrição, segundo Bevilaqua (2007, p. 401-402), tem como finalidade 

a necessidade de estabilidade das relações jurídicas, considerando-se 

uma pena ao titular do direito que permanecer inerte:

A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela 

necessidade de certeza nas relações jurídicas: finis solicitudinis ac 
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periculi litium, exclamou Cícero. Tolhe o impulso intempestivo do direito 

negligente, para permitir que se expandam as forças sociais, que lhe 

vieram a ocupar o lugar vago. E nem se pode alegar que há nisso uma 

injustiça contra o titular do direito, porque, em primeiro lugar, ele teve 

tempo de fazer efetivo o seu direito, e, por outro, é natural que o seu 

interesse, que ele foi o primeiro a desprezar, sucumba diante do interesse 

mais forte da paz social.

Conceituando com extrema qualidade o instituto da prescrição, 

colaciona-se as lições de Flávio Tartuce (2011, p. 244-245):

Desse modo, se o titular permanecer inerte, tem como pena a perda da 

pretensão que teria por via judicial. Repise-se que a prescrição constitui 

um benefício a favor do devedor, pela aplicação da regra de que o direito 

não socorre aqueles que dormem, diante da necessidade do mínimo de 

segurança jurídica nas relações negociais.

Importa esclarecer que Prescrição e Decadência não se confundem. 

Primeiramente, porque a decadência consiste na perda de um direito em 

decorrência da ausência do seu exercício.

 Segundo, o prazo decadencial tem vínculo com os direitos potestativos, 

ao passo que os lapsos prescricionais decorrem de direitos subjetivos 

patrimoniais e relativos.

 Pretende-se debater a respeito da reparação civil em que a parte 

demanda contra o ente fazendário, com vistas obter espécie de 

ressarcimento por um dano ocasionalmente sucedido.

 O trabalho proposto tem como finalidade expor o entendimento da doutrina 

e da jurisprudência sobre o prazo prescricional das Ações de 

Responsabilidade Civil em face do Poder Público. Nessa seara, portanto, o 

objeto da celeuma consiste em saber qual o prazo de prescrição aplicável 

às ações que veiculem pretensões ressarcitórias.

 A questão relativa ao prazo prescricional contra a Administração Pública 

nas demandas indenizatórias merece extremos cuidados. Senão, vejamos.

O artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, delibera que as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Percebe-se que o decreto estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para 

qualquer ação contra a Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, 

qualquer que seja a sua natureza, dentre elas a ação condenatória em 

face do Estado.

 Consoante o exposto, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da ação porque não vendeu as referidas terras a 

Lugindo Dall’astra e Outros, veja-se na ementa de f. 53, mas as terras 

foram adquiridas de terceiros; o fato se deu há muito tempo, note-se que a 

ação iniciou no ano de 2001 (2001.36.00.008922/ Classe 1400).

 DECIDO

Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de 

mérito da prescrição, e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial 

por AURELIA BATTISTELLA DALL’ASTRA e OUTROS, e condeno-os ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, devidamente atualizado e, DECLARO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e 

VI, do Código de Processo Civil/73.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Às providências.

P.R.I.C.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058926-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA ANTONIA DOS SANTOS TORRILHAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (IMPETRADO)

AGUAS CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto e em vista da 

inadequação da via eleita, DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo 

extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos termos do §5º do art. 

6º da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. 

I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059793-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DO SETOR GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO - SEGES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, em que pesem os 

argumentos aduzidos e a boa aparência do direito invocado, em face da 

necessidade de dilação probatória incompatível com a via sumária do 

Mandado de Segurança, DENEGO A ORDEM e julgo extinto sem resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 12.016/09 e 

art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 

STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001295-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MESSIAS SINHORINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001188-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060056-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TARCISIO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005013-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOARES DOS REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ CASTILHO MIRANDA OAB - MT25699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se a 

requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004575-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO GUSSONI JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que 

querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022686-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUARIUS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando a decisão 

proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde foi 

determinado que serão julgados, como repetitivos, três recursos sobre o 

tema tratados nos presentes autos (REsp 1.692.023[1] , o REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020), bem como foi ordenada a suspensão, 

em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida pelo STJ. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020447-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO LUIS DE CAMPOS BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de: a) DECLARAR ilegal o 

condicionamento da expedição do licenciamento anual ao pagamento de 

multas, que não foram regularmente notificadas, em consonância com o 

disposto no artigo 281 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro; b) 

DETERMINAR à autoridade impetrada que emita o Licenciamento do veículo 

VW/GOL CL MC, ano/modelo 2015/2016, placa QBX – 2949, cor PRETA, 

referente ao ano de 2018. Por consequência, confirmo a liminar deferida e 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o 

que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) 
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autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. 

P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Dessa maneira, DEFIRO as provas 

tempestivamente formuladas pela parte autora e pela parte requerida, 

como sendo: 1) testemunhal (parte autora – Id. 8849288 e 18553267) e 2) 

depoimento pessoal da requerente (parte requerida – Id. 8165610). 

Designo o dia 15/06/2020 às 13h30min para realização da audiência de 

instrução nas dependências da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá (Fórum de Cuiabá). Deverá a patrona da parte 

autora se atentar para a previsão contida no art. 455 do CPC no tocante a 

sua incumbência de intimar a testemunha, dispensando-se a intimação do 

juízo. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000287-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.S TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que, de fato, não houve a 

notificação da autoridade coatora, tampouco fora dada ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, razão pela 

qual DETERMINO: i) seja notificada a autoridade coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor da decisão judicial com Id n. 17397602 (art. 

7º, I, Lei n. 12.016/09); ii) seja oficiada a oficiada a Procuradoria Geral do 

Estado sobre a decisão com Id n. 17397602, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, renove-se vista dos autos ao Ministério Público para emissão de 

parecer, encaminhando o processo concluso para sentença. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1011517-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. DE AQUINO CARNEIRO - EPP (IMPETRANTE)

LIDIA MONTEIRO RODRIGUES (IMPETRANTE)

EVANILDES LUIZ NAKAMOTO (IMPETRANTE)

SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando a decisão 

proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde foi 

determinado que serão julgados, como repetitivos, três recursos sobre o 

tema tratados nos presentes autos (REsp 1.692.023[1], o REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020), bem como foi ordenada a suspensão, 

em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida pelo STJ. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058393-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO DA SILVA MORAES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033444-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCIOLGA PIRES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019184-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO MIGUEL URIARTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000803-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCHESI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032686-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008980-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ROSA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023906-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA CUNHA GIMENES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando a decisão 

proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde foi 

determinado que serão julgados, como repetitivos, três recursos sobre o 

tema tratados nos presentes autos (REsp 1.692.023[1] , o REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020), bem como foi ordenada a suspensão, 

em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Anoto que o presente mandamus possui sentença sem trânsito em 

julgado, razão pela qual deverá aguardar a decisão daquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida pelo STJ. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008462-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZODA SERV LAV LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT12144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008681-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS FERNANDES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022117-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLIENE BEATRIZ DA SILVA (IMPETRANTE)

GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA (IMPETRANTE)

ADIMAEL RODRIGUES TEIXIERA (IMPETRANTE)

MANOEL MESSIAS RODRIGUES CANABRAVA (IMPETRANTE)

SOLANGE APARECIDA PEREIRA (IMPETRANTE)

CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES (IMPETRANTE)

VALDETH ROSA DE CASTRO (IMPETRANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

MILTON LOJO RIBEIRO (IMPETRANTE)

VANDERLEY SILVESTRE DE CASTRO (IMPETRANTE)

DERCIO RODRIGUES PEREIRA (IMPETRANTE)

EUNICE SANTOS DE FREITAS CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021825-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & FAQUIN LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024005-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - MT14415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015082-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA FATIMA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001276-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLE FERREIRA RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1026399-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MACHADO (AUTOR(A))

JAIR MACHADO SAKAGUTI (AUTOR(A))

CILEIA DA COSTA LEITE (AUTOR(A))

ROSINEY RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARILENE LOHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

dos autos até o julgamento do tema 986 do STJ ou ulterior decisão por 

esta Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos 

por força de decisão proferida pelo STJ. Às providências.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034571-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEX MOTA QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça 

afetou os Recursos Especiais nº 1.163.020/RS, 1699851/TO e 

1692023/MT, ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que tenham por objeto a “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS” (Tema 986). Deste modo, considerando que a 

mérito da presente demanda envolve a matéria sobrestada, ESTE FEITO 

PERMANECERÁ COM O SEU PROCESSAMENTO SUSPENSO ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS, cabendo as partes acompanhar e noticiar o desfecho do 

paradigma mencionado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017308-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça 

afetou os Recursos Especiais nº 1.163.020/RS, 1699851/TO e 

1692023/MT, ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que tenham por objeto a “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS” (Tema 986). Deste modo, considerando que a 

mérito da presente demanda envolve a matéria sobrestada, ESTE FEITO 

PERMANECERÁ COM O SEU PROCESSAMENTO SUSPENSO ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS, cabendo as partes acompanhar e noticiar o desfecho do 

paradigma mencionado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1035579-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS CASTERLEITE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça 

afetou os Recursos Especiais nº 1.163.020/RS, 1699851/TO e 

1692023/MT, ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que tenham por objeto a “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS” (Tema 986). Deste modo, considerando que a 

mérito da presente demanda envolve a matéria sobrestada, ESTE FEITO 

PERMANECERÁ COM O SEU PROCESSAMENTO SUSPENSO ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS, cabendo as partes acompanhar e noticiar o desfecho do 

paradigma mencionado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032689-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SARTOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça 

afetou os Recursos Especiais nº 1.163.020/RS, 1699851/TO e 

1692023/MT, ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que tenham por objeto a “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 
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base de cálculo do ICMS” (Tema 986). Deste modo, considerando que a 

mérito da presente demanda envolve a matéria sobrestada, ESTE FEITO 

PERMANECERÁ COM O SEU PROCESSAMENTO SUSPENSO ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS, cabendo as partes acompanhar e noticiar o desfecho do 

paradigma mencionado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049822-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE BARROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003683-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIELLE BEZERRA VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro BANDEIRANTES, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no 

art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada 

e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, no prazo 

de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do 

processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame 

regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos 

os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de 

natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado 

pela impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de 

horários. Intime-se. Nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações que reputar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do 

Município de Cuiabá (art. 7°, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Após, com ou 

sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003226-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILE BISPO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

Diretor de Recursos Humanos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro BANDEIRANTES, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no 

art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada 

e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, no prazo 

de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do 

processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame 

regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os 

efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo 

técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental 

(Pedagogia), ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários. 

Intime-se. Nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações que reputar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do 

Município de Cuiabá (art. 7°, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Após, com ou 

sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032777-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO E (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Mantenha-se o sobrestamento 

do feito até o julgamento definitivo do Tema 986 do STJ Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004414-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIM BENEDITO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Sendo assim, ante a necessidade de 

maiores esclarecimentos sobre os contornos fáticos e jurídicos da 

demanda, bem assim o fato de que o pedido liminar tem natureza 

satisfativa, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo da reapreciação da 

matéria por ocasião do julgamento meritório. INTIME-se. Cite-se a parte ré 

quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 

3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 

2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em 

contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou 

ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já 

determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

réplica. Sem prejuízo das determinações supra, considerando as 

características dos fatos noticiados nos autos, determino sua 

materialização e encaminhamento ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, mais especificamento para a Promotoria de Justiça especializada 

na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Publico, para 

eventuais providências de sua alçada. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052545-60.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE VENTURI RUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GARCIA VENTURI RUTZ OAB - MT23597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003033-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZANIL RONDON SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Recursos Humanos (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro BANDEIRANTES, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no 

art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada 

e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, no prazo 

de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do 

processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame 

regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos 

os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de 

natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado 

pela impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de 

horários. Intime-se. Nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações que reputar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do 

Município de Cuiabá (art. 7°, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Após, com ou 

sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Retire-se o segredo 

dos autos. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003113-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILCE BRAGA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro BANDEIRANTES, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no 

art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada 

e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, no prazo 

de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do 

processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame 

regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os 

efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo 

técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental 

(Pedagogia), ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários. 

Intime-se. Nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações que reputar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do 

Município de Cuiabá (art. 7°, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Após, com ou 

sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049328-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059709-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002571-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. C. (AUTOR(A))

S. D. S. P. E. D. C. D. P. D. D. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JANA BORGES VENARUSSO OAB - MT19933/O (ADVOGADO(A))

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - 174.036.341-87 (REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. D. M. G. (REU)

K. A. D. L. (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da certidão a seguir transcrita, exarada nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. CERTIDÃO: Certifico que de posse do mandado, 

diligenciei a Rua, Hélio Ribeiro, 195, Ed. Maison Eldorado, Bairro: Eldorado, 

não foi possivel Efetuar a CITAÇÃO, do Polo Passivo, KLEBER ALVES DE 

LIMA, tendo em vista deste não se encontrar ali residindo, sendo que no 

apartamento 301, reside a Sra. Debora, ex-esposa do requerido, segundo 

sua informação estão separados hás mais de ano, não sabendo informar 

onde o mesmo poderá ser encontrado. face o exposto faço a devolução 

do mandado na secretaria da vara para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1035529-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA MARCELO DO VALE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da certidão a seguir transcrita, exarada nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. CERTIDÃO: Por ordem do MM. Juiz de Direito desta 

vara especializada, autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça de ID. 28672746.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906250 Nr: 34423-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALLYTRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - SUAC, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GERÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação é tempestivo, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o apelado para, caso queira, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906698 Nr: 34705-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE 

TRABALHO ODONTOLÓG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Certifico que tendo em vista que o processo foi arquivado 

equivocadamente, faço nova intimação a parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049470 Nr: 46134-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, THIAGO FRANÇA 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

URBANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Certifico que o recurso de Apelação é tempestivo, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o apelado para, caso queira, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800631 Nr: 7056-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATOS LOGÍSTICA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação é tempestivo, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o apelado para, caso queira, apresentar 

contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002172-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALIL AUTOMOVEIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UHADAN BORBA DE MATOS OAB - GO53597 (ADVOGADO(A))

FERNANDO COSTA MARTINS OAB - GO41515 (ADVOGADO(A))

HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO OAB - GO20447 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL CISC PLANALTO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002172-88.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CALIL AUTOMOVEIS LTDA - ME IMPETRADO: DELEGADO 

DA POLICIA CIVIL CISC PLANALTO Vistos. Nos termos do artigo 7º, inciso 

I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO 

DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047605-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONARDO BICALHO DE MENDONCA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO OAB - DF38125 

(ADVOGADO(A))

YASMIN EL MAJZOUB DEBS OAB - DF47800 (ADVOGADO(A))

NATHALIA DE MELO SA RORIZ OAB - DF32686 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1047605-52.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): LEONARDO BICALHO DE MENDONCA - ME REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a inicial e emenda de ID 25332191. 

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência ajuizado por 

PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual sustenta a existência de ilegalidade materializada 

na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n .1141712-2. Vieram-me 

conclusos. Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Do dispositivo citado extraem-se como 

requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade 

do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Nesse quadro, tem-se como probabilidade do direito os argumentos e 

indícios de prova trazidos aos autos que demonstram a plausibilidade do 

direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo decorre da imprescindibilidade de se proteger o 

direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento. No 

caso em tela, constato que o Termo de Apreensão e Depósito - TAD, do 

qual o requerente pretende a sua nulidade foi lavrado em razão de parte 

dos produtos estarem “Sem notas fiscais vinculadas” (ID 25332198). Por 

oportuno, transcrevo a descrição do TAD: “DOS FATOS Em operação de 

fiscalização volante (BLITZ) nesta data, foi abordado o veículo 

supracitado transportando EQUIPAMENTOS PARA ESTETICA. Ao ser 

indagado sobre a documentação fiscal, o condutor apresentou a DANFE 

nº 1.045 de 09/08/2019 (anexo ao TAD) com 01 Equipamento SMARTXIDE 

TOUCH C60 ( mais duas maletas de alumino com ponteiras e cabos) no 

VT=R$ 210.000,00. Declarou, ainda, que o equipamento é usado para 

estética, tratamento de pele a laser diversos. DA ANÁLISE DOS FATOS: A 

carga do veículo foi conferida pelo fisco em conjunto com o condutor, e foi 

constatado 02 unidades do Equipamento SMARTXIDE TOUCH C60. Ao ser 

indagado sobre a documentação fiscal do outro equipamento, o mesmo 

declarou não possuir. Portanto temos 01 Equipamento SMARTXIDE TOUCH 

C60 ( mais duas maletas de alumino com ponteiras e cabos) sem 

documentação fiscal.” Com efeito, a impetrante reconhece que, na data da 

lavratura do TAD, o produto estava desacompanhado do documento 

fiscal, sendo que “cuidou de emitir a nota e encaminha-lá para o correio 

eletrônico do auditor, antes de concluída a fiscalização”. Nesse cenário, a 

priori, o fisco agiu dentro dos limites da legalidade, tendo em vista que o 

Equipamento SMARTXIDE TOUCH C60 e mais duas maletas de alumínio 

com ponteiras e cabos, estavam transitando sem o devido documento 

fiscal. Deste modo, sendo um equívoco ou não da gestão da empresa, fato 

é que inexistia documento fiscal para acobertar a operação, o que afasta, 

sob este prisma, a existência de ilegalidade pela autoridade fazendária. 

Noutra senda, no tocante ao fato que parte de mercadoria era “SIMPLES 

REMESSA DE PRODUTO”, é de se aceitar, ao menos nesta aurora 

processual, que o Agente de Tributo Estadual subscritor do TAD tenha 

realizado corretamente a subsunção do fato a norma tributária. Logo, 

neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e 

veracidade do ato administrativo. Por derradeiro, vislumbro que o motivo 

determinante da atuação da Administração Fazendária que ensejou a 

apreensão da mercadoria de propriedade do autor, se amolda às 

h ipó teses  e lencadas  na  tese  f i xada  no  IRDR n . 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Vejamos: “DIREITO 

TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

(IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO 

TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – 

AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

– MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, 

visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de 

coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual 

somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a 

fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de 

outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos 

pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que 

estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do 

CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles 

que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que 

versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de 

competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT, IRDR 

n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 

10593, de 07/10/2019) Deste modo, em se tratando infração material de 

caráter continuado, nos termos do incidente de resolução de demanda 

repetitivo acima transcrito inexiste ilegalidade na apreensão das 

mercadorias pela autoridade fazendária. Razão disso, e sem prejuízo da 

reapreciação da matéria por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO o 

pedido liminar. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034887-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (MUNICÍPIO DE CUIABÁ) 

(REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1034887-23.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. REU: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (MUNICÍPIO DE CUIABÁ), 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Em deferência aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial, INTIMEM-SE as partes para 

que especifiquem, de forma justificada, as provas que pretendem produzir 

na presente demanda. Prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago 

de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044867-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LOJAS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1044867-91.2019.8.11.0041. 
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ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARISA LOJAS S.A. REU: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos etc. Considerando o comprovante do deposito de ID 

27884372, INTIME-SE o requerido da liminar deferida no ID 26706690, bem 

ainda cite-o quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, 

parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, 

parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007605-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO SCHEFFER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1007605-10.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOSE EDUARDO SCHEFFER DA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de natureza 

previdenciária cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, 

julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. O entendimento firmado foi ratificado por 

ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 

0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 

12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada 

de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado 

Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao 

Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Importa também observar 

que a natureza previdenciária-acidentária da lide e a presença do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na relação processual não são motivos 

impeditivos da remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido: Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. (TJMT, Agravo Regimental n. 

0005313-71.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, DJE 16/12/2019) Por fim, 

de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da 

competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha: Embora seja 

possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode 

fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o 

valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 

97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/10/2008, DJe 17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060718-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO STIIRMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor COORDENADOR DE JULGAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1060718-73.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: FERNANDO STIIRMER IMPETRADO: SENHOR 

COORDENADOR DE JULGAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO Vistos, etc. Tendo em vista o petitório de ID 28752632, 

procedo à correção do erro material da decisão de ID 27596087, 

determinando que onde se lê "admita o recurso voluntario nº 

5736985/2019 (ID 5736985/2019)", leia-se, agora, "admita o recurso 

voluntario nº 5740306/2019 (ID 27592606)" Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1005068-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1005068-07.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A resolução nº 

11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao declarar a 

competência da Vara de Execução Fiscal da Capital para processos que 

tenham objeto semelhante ao caso vertente, excetuando a hipótese das 

ações em que não ocorreu a inscrição dos débitos em dívida ativam, 

senão vejamos: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 
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da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa, bem 

como as cartas precatórias cíveis de sua competência.” (Destaquei). 

Deste modo, a competência para processar a presente demanda é da 

Vara de Execução Fiscal, por se tratar de crédito inserido em dívida ativa. 

Ante ao exposto, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os autos ao juízo 

competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago 

de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054688-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO OAB - SP155121 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1054688-22.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): BAYER S.A. REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação anulatória movida por BAYER S.A. em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, na qual a tutela de urgência pretendida de início foi 

deferida para o fim de que os “débitos lançados no Termo de Apreensão e 

Depósito n. 1132339-8 não constituam óbice para expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação deste juízo” (ID. 

26766267). Sob este viés, sobrevém manifestação atribuída como urgente 

pelo requerente, através da qual requer “intimação do RÉU, a fim de que 

este providencie a imediata anotação em seus cadastros acerca da 

garantia do débito oriundo do Termo de Apreensão e Depósito nº 

1132339-8, de modo que não constitua óbice à expedição da Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa em nome da AUTORA de forma 

eletrônica, através do site da PGE.” (ID 28606048). Nessa perspectiva, 

DEFIRO o pedido de id. 28606048, de modo que DETERMINO ao Estado de 

Mato Grosso que não gere óbice à emissão de Certidão Negativa com 

Efeitos de Positiva (CPD-EN) pelo sistema eletrônico em nome da parte 

autora em virtude do débito previsto no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1132339-8, em razão da liminar deferida no ID 26766267. No mais, 

intime-se a parte autora para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a contestação apresentada nos autos. INTIMEM-se. 

EXPEÇA-se o necessário. CUMPRA-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005110-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA DE CUIABÁ -MT (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO DA SECRETARIA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CUIABÁ-MT 

(IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1005110-56.2020.8.11.0041 

IMPETRANTE: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO DA SECRETARIA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CUIABÁ-MT, 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA DE CUIABÁ -MT Vistos, etc. 

Cuida-se de mandando de segurança interposto por ERIVELTON DEBONI 

DOS SANTOS em face do PREFEITO MUNICIPAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CUIABÁ, PRESIDENTE DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE CUIABÁ, 

alegando, em síntese, ilegalidade na emissão do Passe Livre Cultural sem 

direito a acompanhante, porquanto a “Lei Municipal n. 5.634/2013, que 

prevê em seu texto acesso gratuito em eventos socioculturais em locais 

públicos e privados, realizados no município de Cuiabá, assegurando 

ainda o direito de acesso gratuito ao acompanhante da pessoa com 

deficiência visual e deficiência física”. É o relato do essencial. Decido. A 

presente ação mandamental deve ser indeferida de plano, pois interposta 

fora do prazo legal para a sua impetração, ferindo o art. 23 da Lei nº 

12.016/2009, que dispõe: “O direito de requerer mandado de segurança 

extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, 

pelo interessado, do ato impugnado.” (destaquei) Com efeito, da análise do 

documento de ID 28961887, observa-se que a carteirinha de passe livre 

cultural sem direito a acompanhante, do qual o autor se insurge, foi emitida 

em 16 de março de 2018. No entanto, o mandamus foi impetrado somente 

em 07 de fevereiro de 2020, quando já decorrido em muito o prazo legal, 

para questionar os efeitos do passe livre cultural. Deste modo, decorrido o 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, opera-se a decadência, uma vez que o 

lapso de tempo não se interrompe, não se suspende, e também não se 

prorroga. A propósito, "o prazo para impetrar mandado de segurança é de 

cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver 

conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência 

do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe 

desde que iniciado” (in" Mandado de Segurança e Ações Constitucionais ", 

Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 32ª edição, 

Malheiros Editores, pág. 57). Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – IMPETRAÇÃO POSTERIOR 

AO TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS – 

COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Verificado que a impetração do mandado de segurança não obedeceu o 

prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no artigo 23 da Lei n. 

12.016/2009, a manutenção da sentença que denegou a ordem é medida 

que se impõe. (Ap 87514/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (TJ-MT - APL: 

00425756320138110041875142017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

19/12/2018)” (destaquei) Posta a questão nestes termos, impõe-se o 

indeferimento da exordial, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 10 da Lei do Mandado de Segurança, vejamos: “Art. 10. 

A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for 

o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais 

ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. (destaquei) Assim, 

considerando a extinção do prazo para impetração do mandamus, 

operando-se os efeitos da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), nos 

termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO a inicial. Sem custas e 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Decisão não sujeita 

ao reexame necessário. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031070-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DUPIM OAB - MT22354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

Subprocurador Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de 

Recuperação Fiscal da PGE/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1031070-82.2018.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

IMPETRADO: GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT, 

SUBPROCURADOR GERAL DE COORDENAÇÃO DE CÁLCULOS DE 

PRECATÓRIOS E DE RECUPERAÇÃO FISCAL DA PGE/MT I – RELATÓRIO. 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CALCENTER 

CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA contra ato ilegal e arbitrário praticado 

pelo GERENTE DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E 

SUBPROCURADOR GERAL DE COORDENAÇÃO DE CÁLCULOS DE 

PRECATÓRIOS E DE RECUPERAÇÃO FISCAL DA PGE/MT, todos 

qualificados nos autos. Em síntese, o impetrante alega a existência de 

ilegalidade materializada na ausência de expedição de certidão de 

atualização débitos Fiscais dos fatos geradores ocorridos até 31/12/2009. 

Liminar deferida (ID 15580213). Informações da autoridade coatora 

acostada no ID 15790981. Manifestação do Ministério Público pela 

concessão da segurança (ID 16134629). Vieram-me conclusos. Decido. II 

– FUNDAMENTO. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado extraem-se como 

requisitos necessários à conquista da tutela mandamental: a) existência 

de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou 

abusivo praticado por autoridade pública. Referidos requisitos são 

analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de 

admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na 

modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada 

na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do “mandamus”, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. No caso em tela, a impetração do presente mandamus cinge-se à 

verificação da legalidade na negativa de expedição de fornecer Certidão 

de Atualização de Débitos Tributários, perante o órgão fazendário. No 

tocante a preliminar aventada, REJEITO, eis que em razão da a natureza 

precária do provimento liminar, não há que se falar em perda do objeto da 

ação mandamental, pelo simples cumprimento da tutela pelo impetrando. 

Em relação ao mérito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão 

liminar nos seguintes termos: “Os documentos que acompanham a inicial 

demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de 

sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão 

do ato coator. Para o caso vertente, o impetrante requer a concessão da 

liminar a fim de obter a Certidão de Atualização de Débitos Tributários com 

Fato Gerador até 12/2009, para fins de compensação. Ocorre que a 

certidão requerida pela impetrante é o instrumento formal pelo qual o 

Estado de Mato Grosso presta informação, ao contribuinte, dos débitos 

fiscais que se encontram pendentes no nome deste. Nesse caso, cabe 

salientar que o art. 96 do CTN não autoriza o ESTADO DE MATO GROSSO 

a legislar sobre o direito de obter informações, garantido 

constitucionalmente, mas somente sobre tributos e relações jurídicas a 

eles pertinentes. Tal assertiva importa em afirmar que a Administração 

Pública não pode negar ao contribuinte a informação, mas pode erigi-la 

como documento indispensável ao pedido de compensação, fixando o 

momento em que deve ser apresentado. Não há a possibilidade de se 

confundir ambas as situações, pois, em que pese a certidão pretendida 

pela parte ser requisito para a compensação tributária, ela não pode ser 

considerada como relação jurídica pertinente aos tributos da alçada 

estadual, pois o fato não desvirtua sua verdadeira natureza, que é a de 

conter informação de interesse particular da impetrante, existente junto a 

um órgão público. Tampouco cabe ao impetrado, vincular a expedição do 

documento a qualquer condição, senão a um pedido prévio da parte 

interessada, que pode, ou não, utilizá-lo para o processo de 

compensação. Nesse caso, me parece que as disposições contidas no 

Decreto Estadual n. 693, de 30 de agosto de 2007 vão de encontro às 

garantias previstas no inciso XXIII do art. 5º da CF/88. Note-se: XXIII - 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011). Por fim, cabe 

salientar que o perigo da demora é evidente para o caso vertente, pois, em 

se tratando de matéria tributária, o atraso no processamento da intenção 

de compensação de tributos é passível de causar prejuízos ao 

contribuinte, acarretando sua inscrição em dívida ativa e as 

consequências dela advindas, como multas e apreensão de mercadorias. 

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para DETERMINAR ao 

impetrado que proceda à emissão de certidão de débitos fiscais com fato 

gerador até dezembro de 2009 em favor da impetrante. ” (Destaquei) As 

premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela 

autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de 

convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já 

alcançado. Na realidade, todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. (Apelação / Remessa Necesária 50919/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, 

Publicado no DJE 26/07/2017) Diante de tal cenário, indiscutível que a 

impetrante tem o direito de emissão certidão de débitos fiscais, ante o 

mandamento constitucional esculpido no XXIII do art. 5º da Magna Carta. III 

– DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A 

ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no 

sentido de “DETERMINAR ao impetrado que proceda à emissão de certidão 

de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2009 em favor da 

impetrante. ”. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 

105 STJ). Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 

12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. 

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. P. R. I. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA, Juiz de 

Direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046852 Nr: 44806-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI MATHEUS 

ANDRADE DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

44806-92.2015.811.0041, Protocolo 1046852, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003455-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDPREMIUM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003455-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MEDPREMIUM COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

c/c pedido de Tutela de Urgência proposta por MEDPREMIUM COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos, consoante os termos explicitados na exordial. Em apertada 

síntese, busca a requerente a declaração de nulidade dos lançamentos 

tributários oriundos do Termo de Exclusão do Simples Nacional de n. 

298771/1758/68/2019, cujo montante perfaz o valor de R$ 986.895,04 

(novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 

quatro centavos). Pugna pelo deferimento liminar para que seja 

determinada a imediata suspensão dos lançamentos objurgados, bem 

como pela concessão da assistência judiciária gratuita, sob o pálio de que 

faz jus a percepção de tal benesse. O pleito inaugural veio instruído com 

alguns documentos. É o necessário. Fundamento e decido. Prefacialmente, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que a parte autora 

não lograra êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, 

tendo em conta a ausência de provas da condição declarada. Com efeito, 

embora o art. 4º, da Lei nº 1.060/50, exija apenas a declaração de 

pobreza para a concessão do benefício, com o advento da Carta da 

República de 1988, depreende-se do art. 5º, LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Envereda-se por este talho: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA - Pretensão à isenção de custas e 

despesas processuais AUSÊNCIA de documentos que demonstrem a 

situação de necessidade de concessão da benesse -Decisão mantida - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento nº 

0096492-74.2011.8.26.0000; 38ª Câmara de Direito Privado; Des. Rel. 

Spencer Almeida Ferreira; D.J. 10/08/2011; D.R. 24/08/2011) (Grifei) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exibição de documento - Assistência 

judiciária indeferida - A declaração de pobreza não obriga deferir o 

benefício - Lei n° 1060, de 1950, art. 5º AUSÊNCIA de prova da 

incapacidade económica da agravante - Recurso Improvido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento nº 0080881-81.2011.8.26.0000; 38ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Maury Bottesini; D.J. 01/06/2011; D.R. 

14/07/2011). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita - Hipossuficiência 

- Provas ou circunstâncias que conspiram contra a condição de pobreza - 

Ausência de comprovação do alegado - Indeferimento - Decisão mantida 

Recurso improvido. (TJSP. AI nº 7.257.987-6. 14ª Câmara de Direito 

Privado. Rel. Des. Mário de Oliveira. J. 11/06/2008) O art. 82, caput, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015) assim prescreve, litteris: Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 

Conforme se observa, a norma processual acima transcrita determina que 

a parte antecipe o pagamento das despesas processuais por ocasião da 

prática de cada ato no processo. Incide também na hipótese em análise a 

orientação contida no item 456 da CNGC/MT, in verbis: Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. 

Destarte, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade, bem como a INTIMAÇÃO da requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolher as custas e taxas 

judiciárias correspondentes à distribuição do feito, sob pena de 

cancelamento deste feito junto ao distribuidor (art. 290 do CPC). Com a 

comprovação do pagamento pelo autor ou transcorrido in albis o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cuiabá, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005251-75.2020.8.11.0041. AUTOR: S & R GOLD LTDA - EPP REU: 

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação Anulatória de Auto de Infração c/c pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por S & R GOLD LTDA EPP, em face da AGÊNCIA ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, em suma, a 

concessão initio litis e inaudita alters pars, da tutela provisória de urgência 

de natureza cautelar para suspender a exigibilidade do crédito tributário 

descrito no processo nº 175015/2018 no valor de R$ 16.108,40 

(dezesseis mil cento e oito reais e quarenta centavos), bem como a 

negativação da requerente junto ao Estado do Mato Grosso, até o 

julgamento final da presente lide. Em suma, a autora afirma que no dia 

10/04/2018, teve o veículo ônibus (placa LUV 1194), marca Mercedes 

Benz, cor branca, chassi n. 9BM38407858443483, autuado por infringir o 

artigo 57, inciso I, alínea “c” da LC nº 432/2011 e alterações posteriores da 

LC 149 de 30/12/2003, segundo o qual assegura ser improcedente. Para 

tanto, oferta como caução, 01 (um) veículo ÔNIBUS, marca/modelo 

MERCEDEZ BENZ/MPOLO IDEALE R, cor branca, ano de fabricação e ano 

de modelo 2011, Renavam 00329797921 (doc.em anexo), livre de qualquer 

gravame e com avaliação aproximada de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais), a fim de que haja efetivação da tutela jurisdicional. Alega a autora 

que a conduta da requerida é ilegal, uma vez que efetuou o cadastro 

mesmo havendo a pendência de pagamento da guia, e portanto, não pode 

imputar infração por falta de cadastro, sob pena de violação ao princípio 

da segurança jurídica. Ao pedido inicial acostou documentos. É o que 

merecia relato. Fundamento e decido: Analisando os autos, vejo como 

legal e legítima a atuação fiscalizadora da requerida no presente caso, 

senão vejamos: O veículo de propriedade da autora estava realizando 

transporte público a priori irregular (id. 28980682), acarretando a 

penalidade de sua apreensão após a lavratura do auto de infração, 

conforme determina o art. 57, I, ‘c’ da Lei Complementar n. 432/2011, que 

trata sobre o tema, in verbis: Art. 57. A penalidade de apreensão do 

veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e 

inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de 

recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada: 

(...); c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na 

AGER/MT; Anoto, por oportuno, que os fatos não traduzem em simples 

apreensão de veículo para coagir o proprietário ao pagamento de multa, 

pois esta postura sim, é rechaçada. Ao contrário disso, evidencia-se que 

o veículo de propriedade da autora foi retido porque houve flagrante 

prática de ilícito administrativo. Isto posto, condicionar sua liberação à 

regularização do ofício, pagamento da multa e das demais despesas feitas 

pelo Poder Público em razão da infração ao regime de concessão de 

transporte, significa exercício do poder de polícia, forte na 

autoexecutoriedade do ato administrativo[1]. Calha ponderar, que o 

ordenamento jurídico, sobretudo a Constituição Federal, prima pela livre 

iniciativa de qualquer atividade econômica, valorizando os princípios 

sociais do trabalho humano. Essa é a dicção do art. 170, parágrafo único, 

de nossa Magna Carta, in verbis: Art. 170. É assegurado a todos o livre 

exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. No 

caso de transporte de pessoas, exige-se a permissão ou concessão pelo 

Poder Público, posto se tratar de atividade pública. Por óbvio, no exercício 

do poder de polícia, é legítima a atuação fiscalizadora da Agência 

Reguladora Estatal, instituição criada para esse mister, no sentido de 

verificar se o transporte coletivo perpetrado por determinada empresa 

privada atende às exigências regulamentares, como por exemplo, se o 

veículo utilizado pela empresa possui todos os itens de segurança, se 

está em perfeitas condições de uso e funcionamento, visando sempre 

coibir o risco à integridade dos usuários do serviço público. Com efeito, na 

possibilidade de desatendimento de tais normas, mostra-se legal a retirada 

de circulação do veículo utilizado no transporte pela AGER, cuja restituição 
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fica condicionada ao pagamento antecipado da multa aplicada, além das 

taxas e despesas com a remoção e estada. A mesma linha de raciocínio 

se emprega quando a empresa de transportes incorre em irregularidade 

administrativa, como é o caso sub examine, que foi flagrada por agentes 

fiscais da AGER consoante Termo de Apreensão n. 1191 (id. n. 

28980682). Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 

casos análogos, corroboram este entendimento, ad litteram: “Esta Corte 

entende ser legal condicionar a liberação do veículo apreendido à previa 

satisfação das multas e demais despesas de remoção e depósito, desde 

que as infrações tenham sido aplicadas regularmente. Precedentes: AgRg 

no REsp n. 981.491/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/02/2008; AgRg 

na MC n. 12.302/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 20/04/2007; 

REsp nº 843.972/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 07/11/2006 e REsp 

nº 593.458/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22/03/2004”. 

(AgRg no REsp 999.788/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 08/05/2008). Decorre daí, a princípio, 

a total ausência de ilegalidade praticada pela requerida, conforme 

entendimento esposado pela e. Corte de Justiça Estadual, senão vejamos: 

EMENTA: RNS – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE PÚBLICO – 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA 

–RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DA MULTA – 

LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LC Nº 149/2003 – AUSÊNCIA DE LESÃO 

AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ATO 

ADMINISTRATIVO VÁLIDO. É legítima a exigência do pagamento da multa e 

demais despesas decorrentes da apreensão do veículo, utilizado para 

executar serviços de transportes públicos, como condição para a sua 

devolução ao proprietário infrator das regras atinentes à concessão do 

serviço público. (RNS n. 113540/2009) EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO INTERMUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO - APREENSÃO DE 

VEÍCULOS - LIBERAÇÃO SEM O PAGAMENTO DE MULTA – INVIABILIDADE 

– PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO REGULADOR - SENTENÇA RETIFICADA. 

Quando o veículo de propriedade da empresa de transportes é retido 

porque foi flagrado na prática de ilícito administrativo, consubstanciado no 

transporte intermunicipal de passageiros sem portar termo de autorização 

emitido pela Autoridade Competente, condicionar sua liberação à 

regularização do ofício, pagamento da multa e das demais despesas, 

significa exercício do poder de polícia, forte na autoexecutoriedade do ato 

administrativo. (RNS n. 113794/2009). Com efeito, não houve, prima facie, 

demonstração de que ocorreu qualquer ilegalidade na autuação fiscal, até 

porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com os 

princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz 

de convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Isso porque, 

a documentação apresentada não demonstrou a existência do fumus boni 

juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida. Lado outro, 

denota-se que não há prestação de caução em dinheiro, para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme 

previsão do art. 151, II, do CTN, in verbis: Art. 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu 

montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela LCP 

nº 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 

cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação 

principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. Nesse 

sentido, há precedente de nosso e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – 

PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO 

CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, 

mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do 

livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na 

questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se 

o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão 

agravada. (AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 

08/09/2010) Destarte, quanto a oferta de caução com o fito de garantir o 

Juízo acerca do débito discutido, saliento que para a suspensão da 

exigência do crédito tributário necessário se faz o depósito integral em 

dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in verbis: Súmula nº 112: 

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for 

integral e em dinheiro. Portanto, ante a ausência dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de 

apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho por bem 

indeferir a medida pleiteada. Ex Positis, consoante fundamentação supra, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se o Requerido com 

as formalidades legais, para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vista à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para saneamento do feito ou eventual julgamento antecipado se for o 

caso. Intime-se. Cite-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS 

Juiz de Direito [1]Reexame necessário n. 113540/2009; Exma. Sra. Desa. 

Relatora Clarice Claudino da Silva.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003831-35.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: HELIENE FRANCISCA MENDES 

IMPETRADO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, COORDENADORA DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ Vistos 

etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HELIENE 

FRANCISCA MENDES em desfavor do ato praticado Sr. MARCOS VINÍCIUS 

DE CARVALHO SANTOS, Diretor de Recursos Humanos/SME e da Sr.ª 

DENYSE BATISTA ANGELINI, Coordenadora de Gestão de Pessoas da 

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, objetivando, em suma, a 

concessão da liminar para determinar que as indigitadas autoridades 

coatoras SUSPENDAM o despacho 082/2020, com o fito de permitir que a 

impetrante tome posse no cargo de TDI – Técnico em Desenvolvimento 

Infantil, consoante os termos explicitados na exordial. Aduz, em síntese, 

ter sido aprovada em 155º lugar no concurso regido pelo edital nº 

002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, 

bem como para o cargo de Professor de Ensino Fundamental: Pedagogia, 

em 189º. Afirma ter sido convocada para apresentação de documentação 

para os respectivos cargos; no entanto, informa que, apesar de ter 

atendido todas as exigências para ambos os cargos a que foi aprovada, 

fora impedida de tomar posse, sob a justificativa de impossibilidade de 

cumulação dos cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil com o 

cargo de Professor e que teria que optar por um dos dois cargos. De tal 

modo, REQUER que seja reconhecido, por meio deste writ, o direito 

subjetivo à posse no certame face a possibilidade de cumulação para o 

caso em espécie. É o que merecia relato. Decido. A concessão de 

mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da 

comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5.º, LXIX, da 

Constituição Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, a 

nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, III, que o Juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora, para alguns praxistas. O primeiro, relevância do fundamento 

do pedido, encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido 
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e certo do Impetrante, materializado na presença de relevante 

argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, 

decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança 

haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e 

do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella 

Bueno. Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 

e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). Em juízo 

de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do 

direito debatido nestes autos, vislumbro a presença dos requisitos 

autorizadores da liminar, sobretudo a ineficácia da medida caso proferida 

ao final. A impetrante trouxe aos autos o edital que faz prova da 

existência do quantitativo de 650 vagas para o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil e 280 vagas para o cargo de Professo do Ensino 

Fundamental (Id. n. 28628478), demonstrando também que foi aprovada 

para os respectivos cargos (id. n. 28624465). Todavia, apesar de dispor 

de todos os requisitos necessários para posse, as acoimadas autoridades 

coatoras afirmam ser impossível a posse nos cargos de Técnico de 

Desenvolvimento Infantil e no cargo de Professor do Ensino Fundamental; 

sendo, portanto, este o ato coato apontado. Assim, é sabido que segundo 

a orientação prevalente é plenamente possível a cumulação de cargos, 

desde que haja compatibilidade de horários e não haja prejuízo da 

prestação do desempenho das funções realizadas, ou seja, deve-se 

analisar o caso concreto para verificação da manutenção do princípio da 

eficiência. Nesse sentido o entendimento do excelso Supremo Tribunal 

Federal: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS P 

ÚBLICOS. ENFERMEIRA. COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE 

HORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. Apelação contra 

sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido da autora 

objetivando sua contratação no cargo de Enfermeira da EBSERH, com 

lotação no Hospital Universitário Ana Bezerra da UFRN, afastando-se o 

óbice que lhe foi imposto em virtude de já ocupar o cargo de Enfermeira da 

UFRN, lotada na Maternidade Escola Januário Cicco. 2. As hipóteses de 

cumulação de cargos públicos estão previstas no art. 37, inciso XVI, da 

Constituição Federal, que somente exige a compatibilidade de horários, 

nos seguintes casos: a) dois cargos de professor; b) um cargo de 

professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos 

privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. 

O STF já decidiu que, havendo compatibilidade de horários, não é cabível 

norma infraconstitucional limitar a carga horária semanal para impedir o 

exercício do direito à acumulação previsto no art. 37, inciso XV, da 

Constituição Federal. (STF, ARE 743832, Relator (a): Min. Dias Toffoli, 

publicado em DJe 27/08/2013). 4. O Parecer QG nº 145 da AGU, que 

estabelece somente ser compatível a jornada de trabalho quando o 

exercício dos cargos ou empregos não ultrapassar a carga horária de 60 

(sessenta) horas semanais, não possui caráter normativo nem tampouco 

pode se sobrepor ao comando constitucional. (TRF5, APELREEX 

27062-RN, Relator: Des. Federal Jose Maria Lucena). 5. A compatibilidade 

de horários deve ser analisada concretamente e, caso seja constatada 

deficiência no desempenho das atribuições funcionais, a Administração 

possui os instrumentos adequados a sanar eventuais faltas, no exercício 

do poder disciplinar. Precedente: (TRF5 - Terceira Turma, AC 

00045135320124058200, Des. Federal Marcelo Navarro, DJE: 02/12/2013). 

6. Não pode a Administração presumir abstratamente que a extrapolação 

de 60 (sessenta) horas de trabalho semanais irá prejudicar o rendimento 

do servidor ou a qualidade do serviço prestado, haja vista que, quanto a 

esse ponto, poderá se valer de seu poder disciplinar para apurar 

eventuais falhas que efetivamente ocorram no cumprimento das funções 

do agente público e no cumprimento da carga horária fixada. 7. No caso, a 

autora pretende o reconhecimento da possibilidade de acumular dois 

empregos públicos de enfermeira da UFRN, totalizando 66 (sessenta e 

seis) horas semanais, tendo colacionado aos autos modelo de escala de 

trabalho em que seria possível tal compatibilidade. 8. O próprio TCU 

modificou seu entendimento para considerar viável a acumulação acima de 

60 (sessenta) horas semanais, desde que comprovada a compatibilidade 

de horários em cada caso (Acórdão nº 1.008/2013-TCU-Plenário), não 

havendo razoabilidade em se proibir a cumulação de cargos na presente 

hipótese com base na quantidade de horas de descanso, já que, em tese, 

não se mostra irrazoável admitir-se um profissional de saúde trabalhando 

48 (quarenta e oito) horas e descansando 102 (cento e duas) horas numa 

semana. 9. Ambos os vínculos empregatícios em tela foram obtidos por 

aprovação em concursos públicos distintos, não havendo nenhuma norma 

que impeça duplo vínculo perante a mesma empregadora pública. 10. 

Inversão do ônus da sucumbência, cabendo à ré arcar com os honorários 

sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC/2015. 11. Apelação provida para julgar procedente a 

pretensão autoral. ” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 6 º; 7 

º; 37, I, II, XVI, c, da CF. O recurso não merece ser provido. O acórdão 

recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 

sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos 

privativos de profissionais da área de saúde, desde que exista 

compatibilidade de horários. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 

553.670-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SA ÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. 

POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da 

acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se 

incluem os assistentes sociais. Precedentes. 2. Agravo regimental 

improvido. ” No caso, o Tribunal de origem entendeu: “No caso dos autos, 

tem-se que pretende a autora o reconhecimento da possibilidade de 

acumular dois empregos públicos de enfermeira da UFRN, os quais 

preveem, em seus respectivos contratos de trabalho, 30 (trinta) e 36 

(trinta e seis) horas semanais, totalizando 66 (sessenta e seis) horas 

semanais. Ora, se o próprio Tribunal de Contas da União modificou seu 

entendimento e, atualmente, considera viável a acumulação acima de 60 

(sessenta) horas semanais, desde que comprovada a compatibilidade de 

horários, em cada caso, (Acórdão nº 1.008/2013-TCUPlenário), não há 

razoabilidade em se proibir a cumulação de cargos na presente hipótese 

com base na quantidade de horas de descanso, já que, em tese, não se 

mostra irrazoável admitir-se um profissional de saúde trabalhando 66 

horas e descansando 102 (cento e duas) horas numa semana. 

Ressalta-se que a demandante colacionou aos autos modelo de escala de 

trabalho em que seria possível tal compatibilidade (ID 4058400.1802992). 

Dissentir dessas conclusões demandaria o exame dos fatos e material 

probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento 

processual, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, 

veja-se a ementa do RE 1.182.225-AgR, Rel. Min. Luiz Fux: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

P ÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO 

DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER 

GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO.INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 

DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Diante do exposto, com 

fundamento nos arts. 102, § 3 º, da CF; 1.035, §§ 1 º e 2 º, do CPC; 21, § 1 

º, e 327, § 1 º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos 

autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o 

valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites 

legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento 

da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 

2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (STF - RE: 1211826 PE - 

PERNAMBUCO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 

13/06/2019, Data de Publicação: DJe-134 19/06/2019). Seguindo este 

entendimento, cabe à Administração Pública se utilizar dos mecanismos 

disponíveis para averiguação da compatibilidade de horário entre os 

cargos, bem como da eficiência na prestação dos serviços pelo servidor, 

não podendo; contudo, as autoridades impetradas impedir que a 

impetrante, de forma antecipada, tome posse nos concursos, sem 

verificar a compatibilidade mencionada. Ademais disso, a parte impetrante 

trouxe aos autos prova de que a carga horária dos dois cargos 

pretendidos, se somadas, totalizam um total de 55 (cinquenta e cinco) 

horas semanais, sendo, ao menos em análise sumária dos fatos, 

plenamente possível a cumulação. Nesse cenário, diante da 

demonstração, nos autos, do impedimento para que a impetrante tome 

posse nos cargos objeto da lide, o periculum in mora é cristalino diante da 

probabilidade da ineficácia da medida, acaso concedida ao final. No caso 

trazido à análise, o pleito é para que seja determinado às autoridades 

coatoras que permitam que a impetrante tome posse no cargo de TDI – 
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Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor de Ensino Fundamental, 

respeitando a posição que a esta foi aprovada. Ex Positis, DEFIRO o 

pedido liminar pretendido, determinando que a impetrante tome posse nos 

concursos de forma regular para os cargos a que foi aprovada, quais 

sejam, TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor de Ensino 

Fundamental, conforme a colocação atingida. NOTIFIQUEM-SE as 

autoridades coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Serve a presente como ofício para cumprimento imediato pelas 

autoridades coatoras, podendo a impetrante encaminhá-lo por si mesmo 

com prova de protocolização nestes autos em até 72 horas. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrado no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

FERNANDO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

RONALDO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

JONATHAN ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

JOANICE ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

ROBSON CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

WANDISON ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERTO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIO MARCIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

WELLITON ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000634-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIO MARIO CORREA DA 

SILVA, RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, RONALDO CORREA DA 

SILVA, ROBERTO CORREA DA SILVA, ROBSON CORREA DA SILVA, 

MARIO MARCIO CORREA DA SILVA, FERNANDO CORREA DA SILVA, 

ANTONINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO, JOANICE ALBUQUERQUE 

DA SILVA, JONATHAN ALBUQUERQUE DA SILVA, SILVIA KARINE 

SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA, WANDISON ALBUQUERQUE DA 

SILVA, WELLITON ALBUQUERQUE DA SILVA REU: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Espólio de Alexandre 

Albuquerque da Silva Filho, representado pelo Inventariante, Sr. MÁRCIO 

MARIO CORREA DA SILVA e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pleiteando em suma, a 

DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS de emissão de cartas de 

aforamento expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sem a devida 

propriedade, com vício de forma e ilegalidade do objeto, com efeitos 

retroativos à data em que foram emitidos (efeitos ex tunc), e o 

consequente CANCELAMENTO das transcrições e matrículas, junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, relativamente as citadas Cartas 

de Aforamento, com as averbações necessárias em todos os atos e 

transferências subsequentes, encerrando-se as referidas matrículas e 

transcrições, com escoro nos art. 214, 233, inc. I e 250, inc. I todos da Lei 

n.º 6.015/73, relativamente aos imóveis indicados na exordial. Nesse 

contexto, pugnam pela nulidade dos registros dos loteamentos Senhor dos 

Passos, Aclimação, Bosque da Saúde, Terra Nova entre outros, com o fito 

de reaver os imóveis a eles pertencentes. Foi atribuída à causa o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). É o necessário. Decido. Após detida análise 

dos autos, constata-se que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos artigos 292, 319 e 320, todos do CPC/2015. Explico. Com 

relação ao valor atribuído à causa, vejamos o disposto no art. 292, IV, in 

verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) V - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; No 

caso em tela, o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio 

jurídico cuja nulidade se pretende, porquanto esse constitui in causa, 

exata expressão econômica do pedido. Nesse sentido é a jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: O Superior 

Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que quando o litígio tiver 

por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de 

negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato. (REsp 

1069823, Rel. Ministra Eliana Calmon, j .26.5.2009). No mesmo sentido: 

Valor da causa. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Deve 

corresponder ao valor do ato cuja invalidação se persegue. CPC, art. 259, 

V. Decisão, que isso proclama, confirmada por seus próprios 

fundamentos (RITJSP, art. 252). Agravo de instrumento desprovido”. 

(Relator (a): Cesar Ciampolini; Comarca: Nova Granada; Órgão julgador: 

10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/06/2015; Data de 

registro: 11/06/2015). VALOR DA CAUSA. Ação de dissolução de 

sociedade. Valor patrimonial desconhecido. Atribuição do valor nominal 

das quotas do autor. Critério razoável Impugnação rejeitada. Improvimento 

ao recurso. É razoável atribuir à ação de dissolução de sociedade, cujo 

valor patrimonial é desconhecido, o das quotas do sócio demandante. 

(TJSP; Agravo de Instrumento 9011442-44.1999.8.26.0000; Relator (a): 

Antonio Cezar Peluso; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Araraquara -3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de 

Registro: 16/02/2000). Portanto, resta evidente que o valor atribuído à 

causa deverá corresponder ao patrimônio sob o qual os autores 

pretendem reaver. Ainda, não há nos autos documentação que comprove 

a existência do inventário aberto em nome de ALEXANDRE 

ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO, tampouco foi comprovada a condição 

de Inventariante do Sr. MÁRCIO MARIO CORREA DA SILVA. Também não 

foi acostado cópia dos documentos pessoais dos requerentes, assim 

como não restou comprovada a alegada hipossuficiência; razão pela qual 

DETERMINO a intimação dos demandantes via DJE, para que procedam a 

emenda à inicial, sanando as irregularidades suso mencionadas (art. 321, 

parágrafo único do CPC0, qual seja, emendar o valor atribuído à causa, 

que deverá corresponder ao valor dos imóveis que pretendem ser 

restituídos; colacionar aos autos cópia das 3 (três) últimas declarações de 

imposte de renda e/ou comprovação de isenção se for o caso; 

documentos que comprovem a existência de inventário, bem como a 

condição de inventariante, além dos documentos pessoais dos 

requerentes, com o fito de se auferir a legitimidade para a propositura da 

presente demanda, sob pena de indeferimento da exordial in limine. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1022843-69.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: O TUBARAO DOS TECIDOS 

LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 
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DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por O TUBARÃO 

DOS TECIDOS LTDA., devidamente qualificado nos autos, contra ato 

praticado pelo ilustríssimo Senhor SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA - SEFAZ/MT, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na inicial. 

Relatou a impetrante ser atuante no segmento de comércio varejista de 

artigos do vestuário e acessórios no Estado de Mato Grosso, sendo que 

nessa condição, ingressou com Pedido de Restituição Por Pagamento 

Indevido ou Maior ou em Duplicidade referente ao DAR 999.06.617.253-03 

– Processo Administrativo n. 5149729/2014 – Restituição de Indébito ICMS, 

com data em 22/08/2014, perante o impetrado, conforme documento 

incluso. Contudo, em 19/10/2018, a administração deferiu o pedido 

homologando parecer com manifestação favorável pelo pagamento de 

valores contestados. Disse que, mesmo após decisão já homologada 

aguarda pela restituição do valor pago em duplicidade de R$ 7.099,64 

(sete mil e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme 

atestam os documentos que acompanham a inicial. Esclareceu que as 

movimentações do processo por 15 (quinze) diferentes gerências 

tributárias sem nenhum ato praticado, e por conta desse imbróglio jurídico 

viu-se obrigado a buscar o judiciário através deste writ, objetivando a 

nulidade do referido ato, a fim de que a autoridade Impetrada proceda o 

imediato cumprimento da sua decisão no processo administrativo para a 

restituição do valor R$ 7.099,64 (sete mil e noventa e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), requerendo, desse modo, liminarmente, 

inaudita altera pars, fosse ordenado à autoridade coatora concluísse 

definitivamente o pedido administrativo de indébito de ICMS. O pedido veio 

instruído com os documentos. A liminar foi deferida, determinando que 

autoridade coautora proceda com a conclusão da análise do pedido 

administrativo de restituição de Indébito de ICMS (Id 23039264). Em suas 

informações a impetrada afirmou através de Nota Técnica n° 169/2019 – 

SATE/SEFAZ, que para que fosse cumprida a decisão do procedimento 

administrativo, seria necessário que a Impetrante apresentasse no 

e-Process 5149729/2014, informação Bancária pertinentes ao CNPJ. 

Alegou, preliminar de inadequação da via processual utilizada – ausência 

de comprovação do Direito líquido e certo – pugnou pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Ao final, pleiteou a denegação da 

segurança com a consequente revogação da liminar e extinção do 

presente feito. Instado a se manifestar, o ilustre membro do parquet opinou 

pela concessão definitiva da ordem mandamental. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da referida norma, passando, portanto, 

à análise acerca da morosidade em procedimento administrativo n° 

5149729/2014 requisição de restituição do ICMS interposto pela impetrante 

perante a ilustríssimo Senhor SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA - SEFAZ/MT. Assinale-se, pois, que, a teor das argumentações 

do impetrado acerca do direito líquido e certo do impetrante atacado pelo 

mandamus, visto que o Fisco estadual cumpriu rigorosamente a legislação 

tributária em vigor, que só não foi cumprida em tempo hábil em razão da 

falta de informação referente aos dados bancários do Impetrante. Houve 

ainda parecer para que fosse creditada o valor em conta corrente 

pertencente ao impetrante que não perfez por falha nas informações 

prestadas pelo contribuinte. Em face do exposto, concedo a segurança 

pleiteada no Mandado de Segurança impetrado por O TUBARÃO DOS 

TECIDOS LTDA., em face do ilustríssimo Senhor SECRETÁRIO ADJUNTO 

DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT, a fim de determinar ao impetrado que 

dê prosseguimento ao feito para restituição, por pagamento indevido ou 

maior de indébito de ICMS, Processo Administrativo n° 5149729/2014, 

interposto pela impetrante perante Ato do Secretário adjunto da Receita 

Pública, confirmando, assim, a liminar. Cumpra-se o disposto no art. 13 da 

Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09, independentemente do pagamento de 

diligência. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, 

remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame 

necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, em virtude da natureza da 

demanda. Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003369-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BONIFACIO DA SILVA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão (art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898288 Nr: 28564-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Impusiono os autos 

com a finalidade de intimar o apelado para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159838 Nr: 35858-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STRIKE DIVERSÕES ELETRONICAS LTDA, JOSIANE 

MARTINS & CIA LTDA. M.E, JOSE MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, PRESIDENTE DA CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte impetrante para se manifestar sobre a petição do Estado 

de Mato Grosso, fls. 573, no prazo de 5 (Cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913482 Nr: 39173-37.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: REGINA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALEMIDA - OAB:10.126/MT, CAMILA DE OLIVEIRA - OAB:22086/O, 

CANDIDO NISVALDO FRANÇA - OAB:25.057, CARLOS EDUARDO 

JORGE BERNARDINI - OAB:242.289/SP, CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS 

- OAB:17669-MT, ERNANDES DOS SANTOS - OAB:17663/MT, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13-754-B, MARCORELI 

APARECIDA DE CARVALHO - OAB:21181-MT, ORLANDO JUNIO 

GONÇALVES DE MORAES - OAB:26.449/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, PAULO 

ROBERTO SANTORO SALOMÃO - OAB:199085/SP, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:OAB/MT 13411-A, RODRIGO LEITE DE BARROS - 

OAB:12.129-A, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659/MT, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:22.201-O

 Certifico que as partes foram devidamente intimadas da sentença de fls. 

191/195, bem como da decisão dos embargos de fls. 201/203. A parte 

autora deixou transcorrer o prazo, sem manifestação; o requerido CAB - 

Concessionária de Serviços Públicos de Águas e Esgoto apresentou 

recurso de apelação às fls. 235/239 e o requerido Município de Cuiabá 

apresentou recurso de apelação às fls. 257/272. Certifico ainda que a 

parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso do 

primeiro requerido, mas nada manifestou. Sendo assim, tendo em vista a 

última juntada, impulsiono os autos intimando novamente a parte autora 

para, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso do segundo 

requerido.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000607-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000607-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO CEZAR FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc... MARIO CEZAR FERREIRA 

ajuizou, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. O feito foi redistribuído a este Juízo e a parte autora fora 

intimada para pagar as custas ou comprovar sua precária situação 

econômica, tendo a mesma se quedado inerte, conforme certificado nos 

autos(ID 23034814). Assim sendo, com base no art. 290 do CPC, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito e o seu 

arquivamento, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021567-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021567-03.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: DIVO ROMEU KETTERMANN 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc, DIVO 

ROMEU KETERMANN ajuizou o presente MANDADO DE SEGURANÇA em 

desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Por determinação constante 

da decisão sob ID 20864087 a parte autora fora intimada para emendar a 

inicial no prazo legal, deixando transcorrer “in albis”. Diante da inércia da 

parte autora no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o 

prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada 

senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência 

pátria, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO 

DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009). ANTE AO EXPOSTO, e 

por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos 

do parágrafo único do art. 321, I do CPC e consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se 

com as baixas de estilo. P. I. e Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001028-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001028-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIVALDO SOUSA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc, 1 – Diante da 

informação constante do pleito sob ID 20113338, onde consta que a CDA 

201615883 foi cancelada, intime-se a parte autora para manifestar, no 

prazo de 10(dez) dias, sobre seu interesse no prosseguimento do 

presente feito. 2 – Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR JULIETA DA 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001028-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001028-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIVALDO SOUSA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc, 1 – Diante da 

informação constante do pleito sob ID 20113338, onde consta que a CDA 

201615883 foi cancelada, intime-se a parte autora para manifestar, no 

prazo de 10(dez) dias, sobre seu interesse no prosseguimento do 

presente feito. 2 – Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR JULIETA DA 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021345-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIMAR ALVES ZOPPI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB - RO1529-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PIMENTA AGUIAR OAB - RO7233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021345-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EUZIMAR ALVES ZOPPI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Euzimar Alves 

Zoppi, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a tutela de urgência para 

suspender da cobrança da Certidão de Dívida Ativa - CDA objeto da lide 

bem como a retirada do nome do Requerente dos registros de Protesto. 

Aduz que é produtor rural no município de Colniza-MT a qual tomou 

conhecimento da CDA nº 20181014776 cujo objeto é a cobrança de ICMS 

referente as Guias de Trânsito Animal nº 496659, 496646, 496647 e 

496648, no montante de R$37.696,98 (trinta e sete mil e seiscentos e 

noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Alega que em 24.06.2017 

negociou a venda de 59 (cinquenta e nove) bois e 13 (treze) vacas, 

equivalentes a 04 (quatro) cargas de caminhão com o Frigorífico Tangará, 

do estado de Rondônia, ao que foi emitido pelo INDEA 04 (quatro) GTA’s, 

contudo, em razão das más condições das estradas a negociação foi 

cancelada e as GTA’s foram dada baixas junto ao INDEA por não terem 

sido utilizadas. Registra que formulou requerimento administrativo para que 

o requerido cancelasse a CDA, contudo, até o momento o pedido não foi 

apreciado, o que vem gerando prejuízos ao requerente. Anexou 

documentos. Inicialmente distribuído no Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá, o feito veio redistribuído para este Juízo em razão de 

declinio de competência, conforme id nº 27550908. Vieram os autos 

conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Novo Código de 

Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o magistrado poderá conceder a tutela antecipada, desde 

que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, em análise prefacial, 

própria dessa seara de cognição sumária, entendo como demonstrados 

os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão 

vejamos. A meu ver, a probabilidade do direito consubstancia, nesse 

momento de análise perfunctória, nos espelhos de consultas das GTA’s nº 

496646, 496647, 496648 e 496659, indexadas nos ids nº 27538479, 

27538480, 27538482 e 27538484, em que constam a informação de que 

foram baixadas, demonstrando que não foram utilizadas. Já o perigo de 

dano, consiste na própria certidão de dívida ativa, que por si só acarreta 

prejuízos de difícil reparação à parte autora. Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da 

exigibilidade da CDA nº 2018014776, até ulterior deliberação. No que 

concerne ao pedido de suspensão de protesto, necessário se faz que o 

requerente anexe nos autos o título do protesto. Expeça-se o necessário. 

Providencie-se a citação do requerido, para querendo, apresentar a sua 

defesa no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004855-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1004855-98.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: MULTIPLUS IND. E COM. DE 

PVC LTDA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA 

SEFAZ MT e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com 

Pedido Liminar ajuizada por Multiplus Indústria e Comércio de PVC Ltda. – 

Em Recuperação Judicial., em desfavor do Secretário adjunto da Receita 

Pública da Sefaz-MT e Outro. Após análise do mandamus verifica-se que 

a competência para processar e julgar o presente feito é de uma das 

Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal 

ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o 

que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que 

conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima 

expostas, declino da competência para processar e julgar a presente 

ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se 

as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004195-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DASMA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PROCURADORIA DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1004195-07.2020.8.11.0041 REQUERENTE: DASMA COMERCIO DE 

ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros (2) Vistos, etc. 1. Compulsando os autos, 

verifico que a parte requerente pugna para que o pagamento das custas 

processuais seja realizado ao final do processo, e, alternativamente, 

requer o parcelamento das custas processuais. 2. Pois bem, no que tange 

ao recolhimento das custas processuais ao final do processo, indefiro por 

ausência de previsão legal, no entanto, com relação ao parcelamento, 

defiro nos termos do art. 468, §7º, da CNGC, e CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

sujeitas à correção monetária. 3. INTIME-SE a parte autora para comprovar 

o recolhimento da primeira parcela das custas processuais no prazo de 30 

(trinta) dias, assim como das 05 (cinco) parcelas mensais subsequentes a 

cada período de 30 (trinta) dias, contado a partir do primeiro pagamento. 4. 

Após a comprovação do pagamento da primeira parcela, retorne-me os 

autos conclusos. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030182-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

463 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL 1030182-79.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SEILA DE SOUZA 

GONCALVES e outros REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc, 

Trata-se de Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Seila de Souza Gonçalves e Sedil Antonio de Souza Gonçalves em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a concessão da tutela de 

urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos em dívida 

ativa e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Alega que 

são sócios da empresa DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS IRMÃOS SOUZA 

LTDA, sendo que nunca participaram da administração da mencionada 

empresa, entretanto, foram incluídos como devedores nas CDAs indicadas 
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na exordial. Afirma que nos executivos fiscais sob nº 

13953-33.2009.811.0002 e 17077-53.2011.811.0002, que tramitam pela 1ª 

Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande-MT foi 

reconhecido a invalidade do redirecionamento das execuções fiscais em 

relação aos autores. Vieram os autos à conclusão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que foram juntadas 

cópias das CDAs, sendo que das mesmas constam a unidade de 

ajuizamento(Comarca). Vejamos : CDA Comarca ID 20083992 Várzea 

Grande 21520021 20093177 Várzea Grande 21520023 20093205 Cuiabá 

21520024 20093264 Várzea Grande 21520026 20105064 Várzea Grande 

21502230 20109156 Várzea Grande 21520031 20127001 Várzea Grande 

21520032 20127707 Cuiabá 21520034 20127846 Várzea Grande 

21520036 20128576 Várzea Grande 20128576 20129248 Várzea Grande 

21520040 20129680 Várzea Grande 21520291 20144110 Várzea Grande 

21520292 20153633 Várzea Grande 21520295 20154148 Várzea Grande 

21520297 20157401 Várzea Grande 201520303 201410668 Cuiabá 

21520306 Assim, restou demonstrado que algumas CDAs tramitam nesta 

Comarca da Capital e outras tramitam na Comarca de Várzea Grande-MT. 

Pois bem, a teor do que dispõe o artigo 55, do Novo Código de Processo 

Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir, de forma que não existem dúvidas acerca da 

existência de conexão entre as execuções fiscais e eventual ação 

ordinária para discussão das CDAs, sendo aconselhável a tramitação em 

conjunto das demandas, com o fim de se evitar decisões conflitantes. 

Nesse sentido: PROCESSO CIViL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO. JULGAMENTO 

SIMULTÂNEO. COMPETÊNCIA. Havendo conexão entre execução fiscal e 

ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de 

modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a 

execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as 

ações. Agravo regimental não provido. (STJ - AREsp: 129.803/DF, Relator: 

Ministro Ari Pargendler, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, 

Data de Publicação: 15/08/2013) Outrossim, não paira qualquer dúvida 

acerca da prevenção do Juízo da Comarca de Várzea Grande-MT para 

apreciação de alguns dos débitos, uma vez que, conforme a previsão do 

artigo 59 do Novo CPC, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”. Contudo, não há como este Juízo remeter o processo de 

forma parcial para a citada Comarca por um motivo bem simples, não 

existe previsão legal para realizar o desmembramento dos autos. Destarte 

a via eleita é inadequada, devendo, pois, o autor, ingressar com as 

respectivas ações junto aos devidos juízos competentes. Assim, vejamos 

o que dispõe o que leciona Luiz Guilherme Marinoni em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comentado, cito às fls. 581: “ (...)Arrola o 

legislador, nesses casos, os chamados pressupostos processuais. 

Tradicionalmente, a doutrina trabalha os pressupostos processuais como 

requisitos de existência e de validade do processo.(...)Como 

pressupostos de validade subjetivo a imparcialidade, a competência 

absoluta (...)A inexistência de pressupostos processuais positivos ou a 

existência de pressupostos processuais negativos inviabiliza, nessa 

perspectiva, o exame da legitimidade e do interesse do mérito, levando à 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, V, VII, CPC)”. 

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

IV, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas processuais, eis 

que defiro o pedido de Justiça gratuita postulado na exordial. Sem 

condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de 

contraditório. Em seguida, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

demais formalidades de estilo. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014975-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E SANTANA DA SILVA COMERCIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014975-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): E SANTANA DA SILVA 

COMERCIO - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – 

Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, 

ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade 

os fatos que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005138-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005138-24.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 10:57:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 882. CDA's Nºs 2016 / 1303070; 2017 / 

1521839; 2018 / 1612603 e 2019 / 1876538. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.007.0348.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.305,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 
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VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005147-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:02:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP 

CNPJ Nº 01.061.091/0001-38 - CONTRIBUINTE 171315. CDA Nº 2020 / 

1931464 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 54801. VALOR DA CAUSA: R$ 

9.454,25- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
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definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005141-76.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 10:59:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 882. CDA's Nºs 2016 / 1320076; 2017 / 

1484031; 2018 / 1704564 e 2019 / 1876536. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.007.0322.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.154,86- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 
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para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005142-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005142-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:00:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 882. CDA's Nºs 2016 / 1353698; 2017 / 

1525581; 2018 / 1688649 e 2019 / 1876537. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.007.0337.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.154,86 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
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definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005143-46.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:01:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DEBORA CRISTINA GARRETANO CPF Nº 

545.106.191-20 - CONTRIBUINTE 383915. CDA's Nºs 2016 / 1268076; 

2017 / 1548295; 2018 / 1700040 e 2019 / 1851815. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.25.015.0075.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.786,72 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 
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para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005148-68.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEONESIO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005148-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:02:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DEONESIO MOREIRA DA SILVA CPF Nº 

041.039.711-34 - CONTRIBUINTE 52656. CDA's Nºs 2016 / 1327501; 2017 

/ 1575151; 2018 / 1670124 e 2019 / 1802587. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.068.0059.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.706,35- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 80 de 324



definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005149-53.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:02:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDVANILCE MARQUES GODINHO CPF Nº 

551.080.911-68 - CONTRIBUINTE 270850. CDA's Nºs 2016 / 1349593; 

2017 / 1502938; 2018 / 1655929 e 2019 / 1909417. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.22.013.0493.026. VALOR DA CAUSA: R$ 7.599,01- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 
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para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004476-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA OAB - RJ123433 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1004476-60.2020.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2020 

21:57:51 EMBARGANTE: CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ N° 15.423.664/0001-30 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$3.094.192,66- DRA., ANOTAÇÃO EM VERMELHO ABAIXO. DECISÃO 

11018 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente em 03/02/2020, por 

dependência à EXECUÇÃO FISCAL N° 1019170-68.2019.8.11.0041, pelo 

CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo, 

primeiramente, a suspensão da referida Execução Fiscal , que tem como 

objeto a cobrança de IPTU's, pugnando, no mérito, que “sejam julgados 

procedentes os pedidos dos presentes embargos, para desconstituir as 

certidões de dívida ativa que embasam o executivo fiscal em voga, ante a 

manifesta ilegalidade na constituição dos créditos tributários ora exigidos”, 

sic, e o valor atribuído à causa foi R$3.094.192,66- (ID 28794836). A 

petição inicial veio acompanhada de cópias dos seguintes documentos: 

“INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO” (ID 28794839) E “PETIÇÃO JUNTADA 

DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N° 016272019000107750001260 – 

ENDOSSO N° 0000000” (ID’s 28794840), “PROVIMENTO N° 

22/2016-CGJ/MT” (ID 28795342), “AUTORIZAÇÃO N° 163/2010 – 

SMADES/CUIABÁ/MT” (ID 28795344) e “APÓLICE DE SEGURO GARANTIA 

N° 016272019000107750001260 – ENDOSSO N° 0000000” (ID 28795345). 

É o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, com relação 

ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao processo de EXECUÇÃO 

FISCAL N° 1019170-68.2019.8.11.0041 (ID 28794836), constato que a 

Empresa Embargante ofereceu em garantia do Juízo a Apólice de Seguro 

Garantia n° 016272019000107750001260 – Endosso n° 0000000, emitida 

pelo Grupo Safra, equivalente à R$3.221.351,28- (ID 28795345), 

fundamentando o seu pedido com base no Art. 919, §1º, do CPC. Sabe-se 

que em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá 

oferecer fiança bancária ou SEGURO GARANTIA, nos exatos termos do 

Art. 9°, inc. II, da Lei 6.830/1980 – LEF, com redação dada pela Lei nº 

13.043/2014. Evidente que a inovação trazida pela Lei nº 13.043/2014, a 

qual passou a admitir o seguro garantia como uma das modalidades de 

segurança do Juízo, revela-se ser de grande vantagem para o 

contribuinte, visto que permite conservar a disponibilidade dos seus 

recursos para os fins necessários, não havendo risco ou prejuízo ao 

credor na satisfação do seu crédito, face à a IDONEIDADE, VALIDADE E 

LIQUIDEZ da garantia ofertada pela Empresa Embargante. Portanto, 

encontrando-se o Juízo devidamente garantido na forma da Legislação em 

vigor (Lei 6.830/1980 – LEF), a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL é 

medida que se impõe a este Juízo, mostrando-se dissonante com a 

intenção do Legislador qualquer interpretação em sentido contrário. Por 

outro lado, observo não existir nestes autos eletrônicos a juntada do 

comprovante de recolhimento das custas processuais devidas, razão pela 

qual DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário: I. INTIME (PJe e DJe) a Empresa 

Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 28794836), para 

que providencie a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

processuais, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de extinção destes 

Embargos, sem resolução de mérito, e cancelamento da sua distribuição, 

nos termos dos Arts. 290, 316 e 317, 330, inc. IV e 485, inc. I do CPC, ou 

formule pedido de gratuidade da justiça, comprovando sua condição de 

hipossuficiência para concessão do benefício. II. Havendo requerimento 

de concessão de gratuidade da justiça ou inércia da Empresa Embargante, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e, a seguir, voltem estes autos À 

CONCLUSÃO para decisão ou sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Contudo, constatada a juntada nestes autos do 

comprovante de recolhimento das custas processuais, CERTIFIQUE nestes 

autos sobre tempestividade e suficiência do valor das referidas custas, 

devendo estes autos voltar À CONCLUSÃO para decisão somente se 

verificada intempestividade (ATO ORDINATÓRIO). IV. Caso insuficiente o 

valor, INTIME (PJe e DJe) a Empresa Embargante, através de seu 

Advogado Constituído (ID 28794836), para complementação, no PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

disposto no Art. 290 do CPC, cumprindo o Sr. Gestor, decorrido o prazo 

acima, CERTIFICAR sobre tempestividade e remeter os autos À 

CONCLUSÃO ao Gabinete 1 deste Juízo, para sentença de extinção 

destes Embargos sem julgamento mérito e, consequentemente, conversão 

do seguro garantia em penhora e aplicação dos Arts. 904 e 905 do CPC. 

V. Porém, caso suficiente o valor, CERTIFIQUE acerca da tempestividade 

dos presentes Embargos (ATO ORDINATÓRIO), conforme Art. 16 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). VI. Se intempestivos, CERTIFIQUE (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem-me os autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. No entanto, se tempestivos, com fundamento no Art. 

17 da LEF, RECEBO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para 

discussão, DETERMINO o seu regular processamento e, com fundamento 

no Art. 9º, inc. II, da LEF, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, 

SUSPENDO a EXECUÇÃO FISCAL N.º 1019170-68.2019.8.11.0041, 

devendo o Sr. Gestor proceder às anotações de praxe naqueles e nestes 

autos, CERTIFICANDO em ambos. VIII. Após cumprimento dos itens acima, 

DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente para IMPUGNÁ-LOS (ATO ORDINATÓRIO), no prazo de TRINTA 

DIAS, nos termos do Art. 17 da LEF, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC). IX. Decorrido o prazo para impugnação, com ou sem a sua 

apresentação, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME (PJe e DJe) o Advogado Constituído da Empresa Embargante (ID 

28794836), nos termos do Art. 270 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, 

as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos processuais serão 

realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o 

juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. ... § 

4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 

prazo. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte 

e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2º Verificada 

a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, 

sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. § 1o Constatada a 

falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma 

da lei. ... Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246 . Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 

316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Art. 317. Antes de 

proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte 
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oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321 . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição 

inicial; Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; ... Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, 

até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para 

segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do 

faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou 

empresas penhoradas, quando: ... Art. 927. Os juízes e os tribunais 

observarão:... III - os acórdãos em incidente de assunção de competência 

ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos;... - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º 

- Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - 

efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial 

de crédito, que assegure atualização monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos 

autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da 

penhora dos bens do executado ou de terceiros. § 3o A garantia da 

execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. § 4º - Somente o 

depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade 

pela atualização monetária e juros de mora. ... Art. 16 - O executado 

oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do 

depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro 

garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da 

penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá 

alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os 

documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o 

dobro desse limite. § 3º - Não será admitida reconvenção, nem 

compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e 

impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão 

processadas e julgadas com os embargos. Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. FIM LEONARDO, CORRIGIR A DECISÃO DE ACORDO COM A 

LEI Nº 13.043/2014 - QUE ALTEROU OS ARTS. 9º E 16 DA LEF. DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente em 

03/02/2020, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL N° 

1019170-68.2019.8.11.0041, pelo CUIABÁ PLAZA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo, primeiramente, a suspensão da 

referida Execução Fiscal , que tem como objeto a cobrança de IPTU's, 

pugnando, no mérito, que “sejam julgados procedentes os pedidos dos 

presentes embargos, para desconstituir as certidões de dívida ativa que 

embasam o executivo fiscal em voga, ante a manifesta ilegalidade na 

constituição dos créditos tributários ora exigidos”, sic, e o valor atribuído à 

causa foi R$3.094.192,66- (ID 28794836). A petição inicial veio 

acompanhada de cópias dos seguintes documentos: “INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO” (ID 28794839) E “PETIÇÃO JUNTADA DE APÓLICE DE 

SEGURO GARANTIA N° 016272019000107750001260 – ENDOSSO N° 

0000000” (ID’s 28794840), “PROVIMENTO N° 22/2016-CGJ/MT” (ID 

28795342), “AUTORIZAÇÃO N° 163/2010 – SMADES/CUIABÁ/MT” (ID 

28795344) e “APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N° 

016272019000107750001260 – ENDOSSO N° 0000000” (ID 28795345). É o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, com relação ao 

pedido de concessão do efeito suspensivo ao processo de EXECUÇÃO 

FISCAL N° 1019170-68.2019.8.11.0041 (ID 28794836), constato que a 

Empresa Embargante ofereceu em garantia do Juízo a Apólice de Seguro 

Garantia n° 016272019000107750001260 – Endosso n° 0000000, emitida 

pelo Grupo Safra, equivalente à R$3.221.351,28- (ID 28795345), 

fundamentando o seu pedido com base no Art. 919, §1º, do CPC. No 

entanto, tratando-se o caso dos autos de Execução Fiscal, os mesmos 

serão regidos pela Lei 6.830/1980 – LEF e, somente subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil, conforme comanda o Art. 1º da referida Lei de 

Execuções Fiscais. Pois bem. Em que pese o Art. 16, inc. II, da Lei 

6.830/1980 – LEF, admitir a apresentação de seguro garantia ou fiança 

bancária, a fim de garantir o Juízo para o oferecimento dos Embargos à 

Execução Fiscal, a EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO somente será 

considerada suspensa com o depósito em dinheiro do seu montante 

integral executado, nos exatos termos do Art. 151, inc. II, do CTN, e 

SÚMULA STJ 112, verbis: CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: “Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:... II - o depósito do seu 

montante integral;...” SÚMULA STJ 112: “O depósito somente suspende a 

exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1156668/DF, 

submetido ao rito dos RECURSOS REPETITIVOS, pacificou a questão 

acerca da necessidade do depósito integral e em dinheiro do crédito 

tributário sub judice, sendo destacado que a fiança bancária não equivale 

ao depósito integral do crédito executado para fins de suspensão de sua 

exigibilidade, estendendo-se tal interpretação, obviamente, ao seguro 

garantia apresentado pela Empresa Embargante no caso dos autos, ex vi: 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE 

DO CREDITO TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CREDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO 

INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 

DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR 

UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCARIA COMO 

GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. 

E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF 

/ 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, 

DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 

804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 

151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE 

HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES 

CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu 

montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI - o parcelamento." 3. Deveras, 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à 

prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista 

no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o 

oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor 

devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou 

antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição 

de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; 

AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 

1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 

853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 
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587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 

841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum, 

peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a 

impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do 

benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante 

manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 

835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento 

da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro 

executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá exonerar-se 

da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe 

convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 

sessenta dias após a notificação do credor." (...) 12. Recurso especial 

parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no 

art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1156668/DF, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010) 

(negritei) As Câmaras de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça seguem a orientação do Repetitivo acima, vejamos: 

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA 

APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prestação de caução, mediante o 

oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor 

devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 

do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou 

antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 

1002063-37.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 

Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (negritei) 

TRIBUTÁRIO — PROCESSO CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — 

IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA — CONSTATAÇÃO — VERBETE DA SÚMULA 393 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — RECURSO 

NÃO PROVIDO. O oferecimento de seguro garantia, não se presta à 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo que não é 

equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do 

artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Inadmissível 

exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em 

ilegitimidade passiva, quando a análise da questão demandar dilação 

probatória, nos termos do verbete da súmula nº 393 do Superior Tribunal 

de Justiça. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 

1009144-71.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Julgado 

em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019) (negritei) Dessa forma, 

constatado que o oferecimento de seguro garantia pela Empresa 

Embargante, embora apto a garantir o Juízo, não se encontra previsto 

dentre as taxativas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito 

tributário, nos termos do Art. 151, inc. II, do CTN, Súmula STJ 112 e REsp 

nº 1156668/DF, o INDEFERIMENTO do pedido de concessão de efeito 

suspensivo a estes Embargos é medida que se impõe a este Juízo. Ante o 

exposto, com fundamento nos Arts. 151, inc. II, do CTN, 927, inc. III, do 

CPC, na Súmula STJ 112 e REsp nº 1156668/DF, INDEFIRO pedido de 

suspensão do processo de EXECUÇÃO FISCAL N° 

1019170-68.2019.8.11.0041 (ID 28794836). Por outro lado, observo não 

existir nestes autos eletrônicos a juntada do comprovante de recolhimento 

das custas processuais devidas, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário: I. INTIME (PJe e DJe) a Empresa Embargante, através de 

seu Advogado Constituído (ID 28794836), para que providencie a juntada 

do comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de extinção destes Embargos, sem resolução de 

mérito, e cancelamento da sua distribuição, nos termos dos Arts. 290, 316 

e 317, 330, inc. IV e 485, inc. I do CPC, ou formule pedido de gratuidade da 

justiça, comprovando sua condição de hipossuficiência para concessão 

do benefício. II. Havendo requerimento de concessão de gratuidade da 

justiça ou inércia da Empresa Embargante, CERTIFIQUEsobre 

tempestividade e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO). III. Contudo, constatada a 

juntada nestes autos do comprovante de recolhimento das custas 

processuais, CERTIFIQUE nestes autos sobre tempestividade e suficiência 

do valor das referidas custas, devendo estes autos voltarem À 

CONCLUSÃO para decisão somente se verificada intempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO). IV. A seguir, caso insuficiente o valor, INTIME (PJe e DJe) 

a Empresa Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 

28794836), para complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do CPC, 

cumprindo o Sr. Gestor, decorrido o prazo acima, CERTIFICAR sobre 

tempestividade e remeter os autos À CONCLUSÃO ao Gabinete 1 deste 

Juízo, para sentença de extinção destes Embargos sem julgamento mérito 

e, consequentemente, conversão do seguro garantia em penhora e 

aplicação dos Arts. 904 e 905 do CPC. V. Porém, caso suficiente o valor, 

CERTIFIQUE acerca da tempestividade dos presentes Embargos (ATO 

ORDINATÓRIO), conforme Art. 16 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). VI. Se 

intempestivos, CERTIFIQUE (ATO ORDINATÓRIO) e voltem-me os autos 

imediatamente À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). VII. No 

entanto, se tempestivos, com fundamento no Art. 17 da LEF, RECEBO os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para discussão, DETERMINO o seu 

regular processamento, DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para IMPUGNÁ-LOS (ATO 

ORDINATÓRIO), no prazo de TRINTA DIAS, nos termos do Art. 17 da LEF, 

sob pena de preclusão (Art. 223 CPC). VIII. Decorrido o prazo para 

impugnação, com ou sem a sua apresentação, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Advogado 

Constituído da Empresa Embargante (ID 28794836), nos termos do Art. 270 

do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em 

lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em 

consideração à complexidade do ato. ... § 4o Será considerado tempestivo 

o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa 

causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato 

por si ou por mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à 

parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz 

verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos 

estabelecidos em lei. § 1o Constatada a falta, o juiz ordenará a 

instauração de processo administrativo, na forma da lei. ... Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 316. A extinção do 

processo dar-se-á por sentença. Art. 317. Antes de proferir decisão sem 

resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se 

possível, corrigir o vício. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação 

integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o 

produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de 

outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: 

... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:... III - os acórdãos em 
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incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos;... - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos 

autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da 

penhora dos bens do executado ou de terceiros. § 3o A garantia da 

execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. § 4º - Somente o 

depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade 

pela atualização monetária e juros de mora. ... Art. 16 - O executado 

oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do 

depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro 

garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da 

penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de 

garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá 

alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os 

documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o 

dobro desse limite. § 3º - Não será admitida reconvenção, nem 

compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e 

impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão 

processadas e julgadas com os embargos. Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005157-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MONTILHA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005157-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:11:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGNALDO MONTILHA DE LIMA CPF Nº 

362.116.641-68 - CONTRIBUINTE 734969918. CDA's Nºs 2016 / 1336551 e 

2019 / 1909411. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.22.013.0493.014. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.858,84- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 
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Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005151-23.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:04:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EURIPEDES MARQUES CORDEIRO CPF Nº 

260.402.551-53 - CONTRIBUINTE 351709. CDA's Nºs 2016 / 1356867; 

2017 / 1512856; 2018 / 1691732 e 2019 / 1817130. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.43.012.0092.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.554,73- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 92 de 324



citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Processo Número: 1005087-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MARTINS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005087-13.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 08:49:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGNALDO MARTINS RODRIGUES CNPJ/CPF Nº 

37.442.894/0001-80 - CONTRIBUINTE 253763. CDA's Nºs 2016 / 1308267; 

2017 / 1475200; 2018 / 1628012 e 2019 / 1784595. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.41.038.0374.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.937,60- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005091-50.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 09:04:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO DE LIMA FERNANDES FILHO CPF Nº 

138.760.231-49 - CONTRIBUINTE 734942697. CDA's Nºs 2016 / 1368725; 

2017 / 1574339; 2018 / 1659818 e 2019 / 1778364. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.2.45.015.0072.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.144,07- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005168-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005168-59.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:24:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP CNPJ Nº 

36.930.576/0001-03 - CONTRIBUINTE 160485. CDA's Nºs 2016 / 1256408; 

2017 / 1576175; 2018 / 1670893 e 2019 / 1853963. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.35.030.0332.001. VALOR DA CAUSA: R$ 12.030,95- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005084-58.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 08:39:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADRIANA SUZUKI OTACIO CPF Nº 570.983.951-53 

- CONTRIBUINTE 337256. CDA's Nºs 2016 / 1300213; 2017 / 1478978; 

2018 / 1724812 e 2019 / 1783795 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.032.0125.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.511,45- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005172-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICE JOSE SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005172-96.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:28:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NATALICE JOSE SOARES CPF Nº 209.387.481-49 - 

CONTRIBUINTE 100752. CDA's Nºs 2016 / 1276882; 2017 / 1579823; 2018 

/ 1642011 e 2019 / 1902390. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.13.081.0162.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.898,81- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005124-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MOREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005124-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 10:50:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUSCELINO MOREIRA DE ARAUJO CPF Nº 

406.027.451-87 - CONTRIBUINTE 106776 CDA's Nºs 2016 / 1279555; 2017 

/ 1554814 e 2019 / 1824487. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.2.34.043.0360.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.476,16- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005089-80.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 09:01:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALONSO VITORINO BARRETO CPF Nº 

034.859.941-20 - CONTRIBUINTE 320624. CDA's Nºs 2016 / 1328731; 

2017 / 1487103; 2018 / 1628079 e 2019 / 1849639. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.33.017.0347.004. VALOR DA CAUSA: R$ 7.430,55- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 
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DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 
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ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005412-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:20:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO SILVIO GRISOLIA CPF Nº 

229.627.191-04 - CONTRIBUINTE 734783284. CDA's Nºs 2016 / 1260232; 

2017 / 1568737; 2018 / 1693019 e 2019 / 1791660. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.42.009.0215.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.880,41- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 
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Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005417-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNELO MARIANO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005417-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:28:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGNELO MARIANO FILHO CPF Nº 803.426.808-97 - 

CONTRIBUINTE 27156 CDA's Nºs 2016 / 1306480; 2017 / 1519478 e 2018 / 

1610121. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.15.044.0538.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.983,01 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005127-92.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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KETRIN ESPIR (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005127-92.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 10:51:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: KETRIN ESPIR CPF Nº 334.510.527-68 - 

CONTRIBUINTE 31680. CDA's Nºs 2016 / 1254729; 2017 / 1466909; 2018 / 

1594140 e 2019 / 1801890. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.14.021.0226.001. VALOR DA CAUSA: R$ 9.802,92- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005126-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 10:51:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELOIZA LEITE DA SILVA CPF Nº 162.370.991-15 - 

CONTRIBUINTE 23421. CDA's Nºs 2016 / 1265933; 2017 / 1503154; 2018 / 

1630687 e 2019 / 1788783. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.11.020.0134.001. VALOR DA CAUSA: R$ 9.170,13 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 
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ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005410-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:19:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDUARDO KOBAYASHI AMARAL CPF Nº 

688.258.971-20 - CONTRIBUINTE 31176. CDA Nº 2016 / 1365512. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.24.018.0118.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.117,13- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 123 de 324



do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 
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prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005413-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:20:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO DONATO DE SAMPAIO CPF Nº 

161.466.971-68 - CONTRIBUINTE 340880. CDA's Nºs 2016 / 1327963 e 

2019 / 1810273. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.35.043.0070.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.604,92 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 
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fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005414-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:20:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BALBINA MARIA DE JESUS CPF Nº 673.353.811-34 

- CONTRIBUINTE 356646. CDA's Nºs 2016 / 1303430; 2017 / 1518541; 

2018 / 1627975 e 2019 / 1777589. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.1.43.009.0374.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.093,46- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 128 de 324



distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005411-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:19:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELARMIN MIRANDA CPF Nº 128.101.341-20 - 

CONTRIBUINTE 22678. CDA's Nºs 2016 / 1318993; 2017 / 1568726; 2018 / 

1673564 e 2019 / 1791538. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.026.0150.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.303,80- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005144-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005144-31.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:01:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 882. CDA's Nºs 2016 / 1292915; 2017 / 

1484029; 2018 / 1643177 e 2019 / 1876528. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.007.0135.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.806,67- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005150-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/02/2020 11:03:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ERNANDES VENDRAME CPF Nº 206.190.301-00 - 

CONTRIBUINTE 315605. CDA's Nºs 2016 / 1336319 e 2017 / 1456346. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.35.046.0160.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.895,25- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 
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DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 
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União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 
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soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005415-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BOTELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005415-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:21:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARMANDO BOTELHO DA SILVA CPF Nº 

198.869.269-53 - CONTRIBUINTE 734966257. CDA's Nºs 2016 / 1332821; 

2017 / 1516975; 2018 / 1609403 e 2019 / 1845121. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.24.011.0292.002. VALOR DA CAUSA: R$ 5.090,76- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 
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implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 
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seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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98 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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PÚBLICA MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 
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10:56:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: 

INCORPORADORA ITALIA LTDA CNPJ Nº 37.504.396/0001-14 - 

CONTRIBUINTE 360484. CDA's Nºs 2016 / 1285327; 2017 / 1456510; 2018 

/ 1604010 e 2019 / 1920252. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.42.019.0085.001. VALOR DA CAUSA: R$ 9.467,97- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 142 de 324



sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005418-92.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:28:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO ALVES CPF Nº 333.859.478-04 - 

CONTRIBUINTE 301917. CDA's Nºs 2016 / 1291571; 2017 / 1517745; 2018 

/ 1670347 e 2019 / 1836526. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.016.0070.002. VALOR DA CAUSA: R$ 13.008,38- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005419-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:28:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANDREA DOS SANTOS CPF Nº 532.167.331-49 - 

CONTRIBUINTE 313629. CDA's Nºs 2016 / 1316217; 2017 / 1452451; 2018 

/ 1626220 e 2019 / 1828125. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.016.0807.002. VALOR DA CAUSA: R$ 5.537,13- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005416-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MESSIAS LUCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005416-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:21:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO MESSIAS LUCAS CPF Nº 007.169.951-15 

- CONTRIBUINTE 160499. CDA's Nºs 2016 / 1286321; 2017 / 1468072; 

2018 / 1596237 e 2019 / 1789104. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.001.0021.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.718,35 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005456-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 10:46:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA CPF Nº 

668.038.451-68 - CONTRIBUINTE 334344. CDA's Nºs 2016 / 1320439 2017 

/ 1550591 2018 / 1705858 2019 / 1836627 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.25.021.0150.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.107,09- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005446-60.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 10:22:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SUELI SILVEIRA CPF Nº 355.943.141-72 - 

CONTRIBUINTE 734816612. CDA's Nºs 2016 / 1310745; 2017 / 1577939; 

2018 / 1686999 e 2019 / 1796793. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.002.0409.002. VALOR DA CAUSA: R$ 8.305,74 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 10:50:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO CPF Nº 

963.024.701-10 - CONTRIBUINTE 383747. CDA's Nºs 2016 / 1352815; 

2017 / 1513485; 2018 / 1666744 e 2019 / 1830276. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.31.001.0920.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.482,52- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005421-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005421-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 08:35:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO FERNANDO CORREA DA COSTA CPF Nº 

039.184.671-04 - CONTRIBUINTE 734956898. CDA's Nºs 2016 / 1322223; 

2017 / 1536376 e 2019 / 1796233. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.010.0160.004. VALOR DA CAUSA: R$ 2.787,77- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005460-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOANERGES INFANTINO (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005460-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 10:54:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BOANERGES INFANTINO CPF Nº 007.250.051-49 - 

CONTRIBUINTE 23196. CDA's Nºs 2016 / 1308875; 2017 / 1451803; 2018 / 

1679335 e 2019 / 1787328. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.002.0389.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.358,08- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005453-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 10:35:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PATRICIA HELENA DE AZEVEDO CPF Nº 

537.269.791-15 - CONTRIBUINTE 734756101. CDA's Nºs 2016 / 1315096; 

2017 / 1483440 e 2018 / 1609148. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.058.0318.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.119,88- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005469-06.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 11:23:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA ITALIA LTDA CPF Nº 

37.504.396/0001-14 - CONTRIBUINTE 360484. CDA's Nºs 2016 / 1366765; 

2018 / 1726722 e 2019 / 1844456. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.42.018.0017.001. VALOR DA CAUSA: R$ 10.897,99- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005468-21.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 11:20:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HELIO YAMAUCHI CPF Nº 027.907.931-15 - 

CONTRIBUINTE 43727. CDA's Nºs 2016 / 1324390; 2017 / 1481304; 2018 / 

1627064 e 2019 / 1796973. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.029.0059.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.321,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005466-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 11:17:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO MIGUEL ARAUJO CPF Nº 

387.005.652-53 - CONTRIBUINTE 258054. CDA's Nºs 2016 / 1314258; 

2017 / 1549918; 2018 / 1680766 e 2019 / 1900770. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.22.025.0140.002. VALOR DA CAUSA: R$ 4.897,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005465-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ANTERO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005465-66.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 11:10:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELIO ANTERO DE CARVALHO CPF Nº 

432.596.181-04 - CONTRIBUINTE 734788846. CDA's Nºs 2016 / 1336759; 

2017 / 1557701; 2018 / 1635974 e 2019 / 1902602. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.018.0342.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.189,45- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 
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distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005462-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GROU VILAS BOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005462-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2020 11:03:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRUNO GROU VILAS BOAS CPF Nº 

019.974.311-81 - CONTRIBUINTE 734962911. CDA's Nºs 2016 / 1318508; 

2017 / 1500534; 2018 / 1689170 e 2019 / 1901719. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.036.1412.184. VALOR DA CAUSA: R$ 6.396,80- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 175 de 324



à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 
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sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004476-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA OAB - RJ123433 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1004476-60.2020.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2020 

21:57:51 EMBARGANTE: CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ N° 15.423.664/0001-30 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$3.094.192,66- DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

distribuídos eletronicamente em 03/02/2020, por dependência à 

EXECUÇÃO FISCAL N° 1019170-68.2019.8.11.0041, pelo CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo, primeiramente, a 

suspensão da referida Execução Fiscal , que tem como objeto a cobrança 

de IPTU's, pugnando, no mérito, que “sejam julgados procedentes os 

pedidos dos presentes embargos, para desconstituir as certidões de 

dívida ativa que embasam o executivo fiscal em voga, ante a manifesta 

ilegalidade na constituição dos créditos tributários ora exigidos”, sic, e o 

valor atribuído à causa foi R$3.094.192,66- (ID 28794836). A petição inicial 

veio acompanhada de cópias dos seguintes documentos: “INSTRUMENTO 

DE PROCURAÇÃO” (ID 28794839) E “PETIÇÃO JUNTADA DE APÓLICE DE 

SEGURO GARANTIA N° 016272019000107750001260 – ENDOSSO N° 

0000000” (ID’s 28794840), “PROVIMENTO N° 22/2016-CGJ/MT” (ID 

28795342), “AUTORIZAÇÃO N° 163/2010 – SMADES/CUIABÁ/MT” (ID 

28795344) e “APÓLICE DE SEGURO GARANTIA N° 

016272019000107750001260 – ENDOSSO N° 0000000” (ID 28795345). É o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, com relação ao 

pedido de concessão do efeito suspensivo ao processo de EXECUÇÃO 

FISCAL N° 1019170-68.2019.8.11.0041 (ID 28794836), constato que a 

Empresa Embargante ofereceu em garantia do Juízo a Apólice de Seguro 

Garantia n° 016272019000107750001260 – Endosso n° 0000000, emitida 

pelo Grupo Safra, equivalente à R$3.221.351,28- (ID 28795345), 

fundamentando o seu pedido com base no Art. 919, §1º, do CPC. Sabe-se 

que em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá 

oferecer fiança bancária ou SEGURO GARANTIA, nos exatos termos do 

Art. 9°, inc. II, da Lei 6.830/1980 – LEF, com redação dada pela Lei nº 

13.043/2014. Evidente que a inovação trazida pela Lei nº 13.043/2014, a 

qual passou a admitir o seguro garantia como uma das modalidades de 

segurança do Juízo, revela-se ser de grande vantagem para o 

contribuinte, visto que permite conservar a disponibilidade dos seus 

recursos para os fins necessários, não havendo risco ou prejuízo ao 

credor na satisfação do seu crédito, face à a IDONEIDADE, VALIDADE E 

LIQUIDEZ da garantia ofertada pela Empresa Embargante. No presente 

caso, consigno que a Apólice de nº 016272019000107750001260 – 

Controle Interno 3169450, emitida pelo GRUPO SAFRA SEGUROS GERAIS 

na data de 03/10/2019, conforme se lê no ID 28794840, tem prazo de 

validade até 02/10/2024, ou seja, por CINCO ANOS, tempo mais que 

razoável e suficiente para que seja proferida sentença nestes Embargos à 

Execução Fiscal, após o devido processo legal. Portanto, encontrando-se 

o Juízo devidamente garantido na forma da Legislação em vigor (Lei 

6.830/1980 – LEF), a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL é medida que 

se impõe a este Juízo, mostrando-se dissonante com a intenção do 

Legislador qualquer interpretação em sentido contrário. Dessa forma, 

estando seguro o Juízo conforme Art. 9º, inc. II da LEF, RECEBO estes 

Embargos à Execução Fiscal (ID 28794836), ofertados em defesa à 

EXECUÇÃO FISCAL N° 1019170-68.2019.8.11.0041 e DETERMINO o seu 

regular processamento. Por outro lado, observo que não existe nestes 

autos eletrônicos a juntada do comprovante de recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS ANTECIPADAS, razão pela qual CHAMO O PROCESSO À 

ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor Judiciário: I. INTIME (PJe e DJe) a 

Empresa Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 

28794836), para que providencie a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais, no prazo de QUINZE DIAS, sob 

pena de extinção destes Embargos, sem resolução de mérito, com o 

cancelamento da sua distribuição, nos termos dos Arts. 290, 316 e 317, 

330, inc. IV e 485, inc. I do CPC e, consequentemente, a CONVERSÃO DO 

SEGURO GARANTIA EM PENHORA, com a aplicação dos Arts. 904 e 905 

do CPC nos autos da Execução Fiscal, ante a satisfação do crédito fiscal 

executado. Advirta a Parte Embargante que o valor da causa deverá 

atender ao disposto no Art. 292, § 2º do CPC (conteúdo patrimonial em 

discussão), sob pena de correção de ofício por este Juízo. II. Havendo 

INÉRCIA da Empresa Embargante, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e, a seguir, voltem estes autos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO). III. Caso INSUFICIENTE o valor 

das custas, INTIME (PJe e DJe) a Empresa Embargante (ATO 

ORDINATÓRIO), através de seu Advogado Constituído (ID 28794836), para 

complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de extinção deste 

feito, sem julgamento do mérito, com o cancelamento da sua distribuição, 

conforme disposto no Art. 290 do CPC, e, consequentemente, a 

CONVERSÃO DO SEGURO GARANTIA EM PENHORA, com a aplicação dos 

Arts. 904 e 905 do CPC nos autos da Execução Fiscal, ante a satisfação 

do crédito fiscal executado. IV. Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e remetam estes autos À 

CONCLUSÃO ao Gabinete 1 deste Juízo (ATO ORDINATÓRIO), para 

sentença de extinção destes Embargos sem julgamento mérito e 

CONVERSÃO DO SEGURO GARANTIA EM PENHORA e aplicação dos 

Arts. 904 e 905 do CPC, ante a satisfação do crédito executado. V. 

Contudo, constatada a juntada nestes autos do comprovante de 

recolhimento correto das custas processuais, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e SUFICIÊNCIA do valor das referidas custas (ATO 

ORDINATÓRIO), e remetam estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

sobre suspensão da Execução Fiscal respectiva (ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME (PJe e DJe) o Advogado Constituído da Empresa Embargante (ID 

28794836), nos termos do Art. 270 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. ... § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado 

antes do termo inicial do prazo. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o 

direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 
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realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à 

vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática 

do ato no prazo que lhe assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o 

serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em 

lei. § 1o Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo 

administrativo, na forma da lei. ... Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246 . Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias. Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por 

sentença. Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o 

juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o 

vício. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321 . Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; Art. 904. A satisfação do 

crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 905. O juiz 

autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu 

crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens 

alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e 

rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: ... - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança 

bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de 

terceiros. § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, 

fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da 

penhora. § 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz 

cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. ... 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036466-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036466-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008094-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCELI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FLAVIO FARIA RIBEIRO (EXECUTADO)

GRATIE OTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008094-06.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013960-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CRUZ GRACA BEZERRA - ME (EXECUTADO)

MARIA DA CRUZ GRACA BEZERRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013960-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020273-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RIBEIRO MACEDO JUNIOR (EXECUTADO)

J.C.R.M.JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020273-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025965-93.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

N. G. PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025965-93.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011536-05.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS SOARES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011536-05.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 179 de 324



Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026945-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026945-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002668-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002668-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013193-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013193-25.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017340-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017340-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027343-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027343-16.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017501-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017501-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016623-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016623-87.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017721-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017721-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036315-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036315-72.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017550-53.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017550-53.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001341-15.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001341-15.1987.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016227-13.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016227-13.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018917-78.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018917-78.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026719-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026719-64.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016320-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016320-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036307-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036307-95.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016087-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016087-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026424-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026424-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017703-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017703-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014755-79.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA (EXECUTADO)

LUIZ HUMBERTO PEREIRA (EXECUTADO)

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014755-79.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039555-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA ERMENEGILDO SUZUKI (EXECUTADO)

M. E. SUZUKI (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0039555-06.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035928-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP TOSHIBA S A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035928-57.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046384-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

PEDRO JULIO LOPES (EXECUTADO)

EUGENIO PACELI LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046384-27.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 551-81.2019.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilza Tomé Ferreira - 

OAB:17179

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: GILBERTO ANTÔNIO DE SOUZA

Vistos.

1. Considerando a notícia de que a parte executada quitou o débito 

exequendo (fls. 22/24), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas processuais.

 3. Promova-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

autos.

 4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55176 Nr: 2746-39.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEVIR JOSÉ MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: ALTEVIR JOSÉ MARTELLI

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26743 Nr: 1232-90.2015.811.0082

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 

Mato Grosso INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:OAB/MT 

8347, ALVARO CUNHA NETO - OAB:OAB/MT 12.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADA: PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa – honorários advocatícios.

2. PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como parte exequente o ESTADO DE 

MATO GROSSO e parte executada PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

sem prejuízo da necessária anotação no Sistema de Controle de 

Processos (Apolo).

3. INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos (CPC, art. 513, §2º, inciso I), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor do débito (CPC, art. 523), sob pena de multa de 10% sobre o 

referido valor, sem prejuízo do acréscimo de 10% a título de honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, §1º), já requerido pela parte credora.

4. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

5. Decorrido o prazo do item 3. sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC).

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 31413 Nr: 2810-54.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALP COMERCIAL ARMAZENADORA LTDA, LUANA 

RIBEIRO GASPAROTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADA: ALP COMERCIAL ARMAZENADORA LTDA

Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa – honorários advocatícios.

2. PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como parte exequente o ESTADO DE 

MATO GROSSO e parte executada ALP COMERCIAL ARMAZENADORA 

LTDA, sem prejuízo da necessária anotação no Sistema de Controle de 

Processos (Apolo).

3. INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos (CPC, art. 513, §2º, inciso I), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor do débito (CPC, art. 523), sob pena de multa de 10% sobre o 

referido valor, sem prejuízo do acréscimo de 10% a título de honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, §1º), já requerido pela parte credora.

4. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

5. Decorrido o prazo do item 3. sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC).

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38952 Nr: 803-21.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. Cumpra-se o determinado no item 3 do despacho de fl. 195, 

intimando-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Após, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 2093-37.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FAYAD MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YAN RIBEIRO CAMPANA - 

OAB:22.014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer do representante do 

Ministério Público Estadual, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, confirmando a medida antecipatória concedida 

às fls. 18/20, tão somente para determinar a parte requerida observe os 

prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e 

validação do CAR MT-130964/2017, relacionado ao imóvel rural 

denominado Fazenda Estrela Guia, localizado no Município de Aripuanã 

(MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por 

lei.Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor 

de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do §§2º e 8º, do art. 85, do Código 

de Processo Civil.Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de 

jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não 

excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, 

§3°, inciso II, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 03 de fevereiro 

de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24586 Nr: 985-46.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JERONIMO DA SILVA, RAFAEL 

VIEIRA SANTOS, OSMIRO SOUSA COSTA, BERTULINA DALVA DA SILVA, 

PERLA BISPO DE AZEVEDO, ALICE DE OLIVEIRA PINTO, ELIZABETH 

BENEDITA MOREIRA DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE ARAUJO CARDOSO, 

ALZIRA STEINHEUSER DA SILVA, JOÃO VIEIRA CAVALCANTE, JACIRA 

LUCIARDO FIGUEIREDO, LUCIANO DA SILVA, EROTIDES MARIDES DO 

BOM DESPACHO E SILVA, FÁBIO HENRIQUE DA SILVA, ANY EVELINY DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ELAINE FREIRE ALVES - OAB:12.952, 

JOAO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

REQUERIDOS: MANOEL JERÔNIMO DA SILVA E OUTROS

Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53675 Nr: 1920-13.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DENISE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que 

observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente 
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à análise e validação do CAR MT-119105/2017, relacionado ao imóvel rural 

denominado Fazenda Marchani, localizado no Município de Sapezal (MT), 

sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, 

devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.Sem custas, nos 

termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter 

esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito 

controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53918 Nr: 2037-04.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LUIS CIMA, HELENA MOCELLIN CIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que 

observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente 

à análise e validação do CAR MT-139980/2018, relacionado ao imóvel rural 

denominado Fazenda Belvedere, localizado no Município de Sapezal (MT), 

sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, 

devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.Sem custas, nos 

termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter 

esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito 

controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56811 Nr: 3616-84.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSEMA/MT - CONSELHO 

DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT, JOSINEY F. EVANGELISTA JUNIOR - OAB:26.548, 

JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - OAB:13538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . DECIDO.Por meio do presente Mandado de Segurança, a parte 

impetrante objetiva determinação ao impetrado para que proceda o 

julgamento em 48 (quarenta e oito) horas do recurso administrativo 

protocolado sob o n. 492.517/2019 na data de 07.10.2019.Todavia, em 

consulta realizada aos andamentos processuais dos protocolos 

informados neste Mandado de Segurança , por meio do sistema de 

“ c o n s u l t a  d e  p r o c e s s o ”  – 

http://www.protocolo.gestao.mt.gov.br/consulta/cp.php – (documentos 

anexos), identificou-se que o órgão ambiental, por meio da CPA/SGPA, 

proferiu despacho no processo administrativo n. 730.345/2010, tendo a 

parte interessada, ora impetrante, sido intimada do teor da decisão via 

Diário Oficial de n. 27.638, datado de 26.11.2019.Nesses termos, 

DETERMINO a intimação do impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a perda superveniente do objeto da presente ação 

(artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015).Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 23629-69.2015.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ETEVALDO SALES

INTIMANDO: ETEVALDO SALES

FINALIDADE: Intimar o acusado ETEVALDO SALES, Cpf: 11002484120, 

Rg: 0474883 Filiação: Jose de Sales e Juversina Sales, data de 

nascimento: 23/03/1941, brasileiro(a), natural de Alto Garças-MT, para 

participar da sessão de julgamento, que será realizado no dia 30 de 

MARÇO de 2020, às 13h30min, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no 

Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 30 de março de 2020, às 13h30min."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuqquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 7699-92.2019.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HELBERT DE FRANÇA SILVA

EDERVALDO FREIRE

INTIMANDO: EDERVALDO FREIRE

FINALIDADE: Intimar o acusado EDERVALDO FREIRE, Cpf: 01003692192, 

Rg: 13980688 SSP MT Filiação: Armando Freire e Iolanda Francisca Freire, 

data de nascimento: 30/01/1983, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, para 

participar da sessão de julgamento, que será realizado no dia 25 de 

MARÇO de 2020, às 09h, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum 

da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: Atento então aos princípios da unicidade dos 

julgamentos, economia processual e da ampla defesa, redesigno o 

julgamento para o dia 25 de março de 2020, às 09h..."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020.
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Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 523181 Nr: 15209-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IRIAN DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO KLUZKOVSKI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO BOM DESPACHO 

GALVÃO COSTA - OAB:19266/MT, EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Autos código nº 523181

Vistos, etc.

 Ao proferir a decisão de fls. 417/418 determinei a entrega de botão do 

pânico à vítima.

 Porém, como informado pelo setor competente e certificado pela Srª 

Gestora às fls. 419, o botão do pânico deve ser sincronizado com o sinal 

da tornozeleira eletrônica, que no caso dos autos não foi colocada no réu.

 É a síntese.

 Decido:

 O réu está residindo na zona rural e trata-se de inimputável, portador de 

esquizofrenia, que foi colocado em liberdade porque segundo os relatórios 

juntados aos autos, não estava recebendo o tratamento adequado no 

presídio em que se encontrava recolhido.

 Portanto, é presumível que não esteja em condições de zelar pela 

conservação e funcionamento de uma tornozeleira eletrônica, inclusive, o 

carregamento diário por três horas consecutivas, providências que pelo 

princípio da pessoalidade (CF, art. 5º, XLV) não poderão ser impostas aos 

familiares do réu.

 Deste modo, revogo a determinação acerca da entrega de botão do 

pânico à vítima.

 No mais, intime-se a defesa técnica para os fins do artigo 422 do CPP, 

conforme já determinado, e voltem-me os autos conclusos para 

designação de data para julgamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2020.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465477 Nr: 5377-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGO SANTOS FARIAS, DIOGO 

DOS SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17154/O, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTEIRO - OAB:15329

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. DIEGO DA COSTA MARQUES OAB/MT 17.154

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/03/2020, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479154 Nr: 18956-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DOS ANJOS GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT 18.188

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

31/03/2020, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481228 Nr: 20993-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. HELIO PASSADORE OAB/MT 3.008-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

31/03/2020, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553053 Nr: 43713-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DINALDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR(A): IRIS ALBERTO OAB/26145

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

31/03/2020, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho
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 Cod. Proc.: 610718 Nr: 1443-76.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR C. 

FRUTUOSO - OAB:15375

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1443-76.2020.811.0042 (CÓDIGO: 610718)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 2020.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610718 Nr: 1443-76.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR C. 

FRUTUOSO - OAB:15375

 Intimar a defesa do réu Josenil para, no prazo legal, apresentar nos autos 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481554 Nr: 21302-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Warrington Bernard Rondon 

Dias - OAB:14974

 Intimar a defesa do réu Nelson para, no prazo legal, apresentar memoriais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471645 Nr: 11511-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIÃ LEA SOUZA CAMPOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 Intimar a defesa do réu Midiã para, no prazo legal, apresentar memoriais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368846 Nr: 9062-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON KELLBER DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE Lima - OAB:

 PROCESSO Nº: 9062-67.2014.811.0042 Cód. 368846

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JEFFERSON KELLBER DA SILVA PEREIRA

 Vistos,

Considerando os argumentos expostos pela defesa nas fl.89, REDESIGNO 

a audiência marcada em fl. 83, para o dia 04.03.2020 às 15h00min.

Intimem-se o acusado.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446401 Nr: 23334-95.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Certifico que encaminho intimação para o Advogado(s), RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO, OAB: 3.301, para comparecer na audiência, de 

instrução e julgamento, redesignada para o dia 30/03/2020 às 16h00min, 

na sala de audiências da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428450 Nr: 3897-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON ALVES DA SILVA, LUAN 

CARDOSO XAVIER, LUIZ WELLINGTON GUSMÃO DE SOUZA, JOÃO 

MARCELO PRADO SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO KLEINER PIMENTEL 

DE ARAUJO - OAB:30.281, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:18870/MT

 [...] POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/19, dos autos para: a) absolver o 

acusado Pedro de Souza Batista, qualificado nos autos, do crime de roubo 

majorado, fundamentada no art. 386, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, por entender que não há nos autos provas de que o réu tenha 

concorrido para a realização do crime; b) condenar o acusado Luan 

Cardoso Xavier, devidamente qualificado, nas penas do art. 157, § 2º, 

incisos I, II e V, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 65, incisos I e III, 

alínea “d”, ambos do Código Penal; c) condenar o acusado Luiz Wellington 

Gusmão de Souza, devidamente qualificado, nas penas do art. 157, § 2º, 

incisos I, II e V, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, art. 65, incisos I e III, alínea 

“d”, ambos do Código Penal; d) condenar o acusado Ademilson Alves da 

Silva, devidamente qualificado, nas penas do art. 157 § 2º, incisos I, II e V, 

c/c art. 61, inciso II, alínea “c”; e absolver dos crimes previstos nos artigos 

171 e 180 do Código Penal, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, ante a 

inexistência de provas suficientes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do 

CPP. [...]

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600953 Nr: 41195-89.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS EDUARDA COSTA DOS SANTOS, BRUNO 

DANIEL SANCHES LIMA, REYOHARAS DIVINO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, MARINEY 

FATIMA NEVES - OAB:10737/O

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

133/134, INDEFIRO os pedidos em tela, MANTENDO as segregações 

cautelares de REYOHARAS DIVINO COSTA e BRUNO DANIEL SANCHES 

LIMA.OFICIEM-SE os r. juízos da 2ª Vara Criminal desta Comarca e o da 2ª 

Vara Criminal e Cível da Comarca de Cáceres, informando-os sobre as 

prisões dos réus nesta ação penal.2)Do recebimento da denúncia:Embora 

os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica do 

evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta 

fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal nas 

condutas dos denunciados e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do 

art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do in 

dubio pro societate.Em suma, presentes os requisitos materiais e formais 

do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet contra os denunciados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 14:50 

horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa.CITEM-SE os acusados dos termos da ação e 

intimem-se da data do interrogatório.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas 

pelas partes e a advogada dos réus Reyoharas e Inês, sendo esta, via 

DJE. NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.REQUISITE-SE a apresentação dos acusados neste Juízo, para o 

ato.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 48192-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, 

FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:24.537/O, ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, FERNANDA DE LIMA CHAVES - OAB:23.978/0, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

Embora os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal nas condutas dos denunciados e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra os denunciados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 

16:30 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como os 

advogados constituídos dos denunciados, sendo este, via DJE. 

Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado FRANCISNEY neste Juízo, para 

o ato.

Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fl. 70.

Proceda-se a cobrança do mandado de fl. 118.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596599 Nr: 37346-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERNANDO OLIVEIRA, BRUNA SILVA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/O

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono constituído, ante a certidão 

de fls. 230, para que compareça a audiência designada para a data de 

018/02/2020, às 16:00 horas juntamente com a testemunha: KAROLLYME, 

independentemente de intimação desta, sob pena de desistência tácita da 

referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 596594 Nr: 37341-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FELIPE ALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/MT

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao réu 

ANDRÉ FELIPE ALVES MENDES, razão porque REVOGO o decreto de 

prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, 

submetendo-o às seguintes condições:I – Comparecer a todos os atos em 

que haja necessidade de sua presença, inclusive, na audiência abaixo 

designada;II - Não se ausentar da Comarca onde reside por período 

superior a 15 (quinze) sem autorização deste Juízo;II - Comunicar a este 

Juízo qualquer mudança de endereço, devendo trazer comprovante de 

endereço atualizado;VI - Recolhimento domiciliar noturno das 22h às 6h da 

manhã, inclusive aos finais de semana e feriados; eVII – Comparecer 

mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado 

seu endereço residencial e número de telefone para contato.Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA para que o réu seja colocado em liberdade, salvo 
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se por outro motivo não se encontrar preso.DO RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA:(...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do 

art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Parquet contra o denunciado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/04/2020, às 14:00 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa.Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem 

como o advogado constituído do réu, sendo este, via DJE. Notifique-se o 

Ministério Público.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte 

judicial.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406587 Nr: 11171-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMÃO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - OAB:17827/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMÃO 

DE ALMEIDA, Cpf: 01212266110, Rg: 1671735-0, Filiação: Julieta da Cruz e 

Gonçalo Gusmão de Almeida, data de nascimento: 02/01/1982, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, cabelereira, Telefone 

9917-7444/9291-9301. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A), acima qualificado(a,s) para 

que, no prazo de 05 dias, indique novo advogado para efetuar sua 

defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, com a advertência de que em caso 

de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 168779 Nr: 16068-67.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BOESIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT

 Visto.

Compulsando os autos verifico a existência de bens apreendidos e 

vinculados a este processo (fl. 129), os quais não foram reclamados e/ou 

destinados.

Determino a devolução dos objetos constantes da certidão de fl. 129, 

desde que, evidentemente comprovada a sua licitude.

Se dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que 

transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os 

objetos apreendidos não forem reclamados pelo interessado ou não 

pertencerem ao acusado, determino a destruição dos objetos 

apreendidos.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 108/111.

Após, o cumprimento de todas as deliberações, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 336052 Nr: 17107-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO PACHECO 

SAMPAIO - OAB:11397/MT

 Visto.

Compulsando os autos verifico a existência de bens apreendidos e 

vinculados a este processo (fl. 130), os quais não foram reclamados e/ou 

destinados.

Determino a devolução dos objetos constantes da certidão de fl. 130, 

desde que, evidentemente comprovada a sua licitude.

Se dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que 

transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os 

objetos apreendidos não forem reclamados pelo interessado ou não 

pertencerem ao acusado, determino a destruição dos objetos 

apreendidos.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 123/125.

Após, o cumprimento de todas as deliberações, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 133568 Nr: 5336-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, LAZARO 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 Readequando a pauta de audiência, redesigno a Sessão para o dia 05 de 

março de 2020, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604632 Nr: 44427-12.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN KLÉVIO CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498118 Nr: 37275-78.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DE ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC/2015).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133568 Nr: 5336-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, LAZARO 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da decisão proferida 

no dia 18/11/2019 (fls. 355): "Readequando a pauta de audiência, 

redesigno a Sessão para o dia 05 de março de 2020, às 13h30min. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399312 Nr: 3456-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLITE ROCHA IBANE, JANILSON PROFETA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 CERTIFICO que os acusados serão devidamente intimados da sesssão de 

julgamento (ref. 249) através do patrono constituído, nos termos do art 

288, § 2º, do CPPM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399312 Nr: 3456-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLITE ROCHA IBANE, JANILSON PROFETA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida para tomar ciência da 

decisão proferida no dia 12/11/2019 (ref. 249): "Torno sem efeito a 

decisão de extinção de punibilidade, nos termos da súmula 438 do STJ. 

Designo julgamento para o dia 02 de março de 2020 às 13h30min. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399312 Nr: 3456-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLITE ROCHA IBANE, JANILSON PROFETA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da devolução de 

carta precatória (ref. 266), informando que novamente não foi possível 

encontrar a testemunha VANDERLEY MORAIS DE CASTRO, conforme 

certidão do oficial de justiça do juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527710 Nr: 19613-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, SÉRGIO 

PEREIRA DE SOUZA, GEOVANI JULIÃO DO NASCIMENTO, EPAMINONDAS 

ROSA FLUCH JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB:13404, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, na pessoa de seus Advogados, 

para ciência da expedição de carta precatória para inquirição das 

testemunhas arroladas na denúncia, bem como para apresentação de 

quesitos que acompanharão a missiva, no prazo de 05 dias.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 579762 Nr: 22234-03.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

REGINALDO DOS SANTOS BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON JOSE GOMES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Nascimento 

Areco - OAB:24797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 Código: 579762Vistos, etc...(...).Compulsando os autos, observa-se à fl. 

423 que este juízo já recebeu o recurso e determinou a intimação do 

assistente de acusação, para que, caso quisesse, apresentasse 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito.Ao apresentar as 

contrarrazões, fls. 424/431, alegou como preliminar a intempestividade do 

recurso interposto pela defesa (fls. 402/418), pois, a ser ver, o citado 

recurso estaria fora do prazo legal.Pois bem, ao ser proferida a decisão 

de pronúncia, este juízo determinou a intimação pessoal do pronunciado, 

392/397-verso, em cumprimento ao contido no art. 420, inciso I, do Código 

de Processo Penal .Ainda no Código de Processo Penal, tem-se que a 

intimação de advogado regularmente constituído, como é o caso dos 

autos, dar-se-á por meio de publicação, art. 370 , §1°. A par dos 

dispositivos legais, todos do Código de Processo Penal, a decisão de 

pronúncia só foi publicada em 25.11.2019, conforme certidão que anexo, 

e, considerando que o prazo para oferecimento do recurso adequado é de 

5 dias , não se computando no prazo o dia do começo , a peça de fls. 

402/418 é tempestiva, ao que afasto a preliminar alegada.No tocante ao 

mérito do recurso, reexaminando a sentença recorrida (fls. 

392/397-verso), por força do disposto no artigo 589 do Código de 

Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do julgado, 

porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, inegável que 

foram apreciadas as questões invocadas, bem como externado os 

motivos do convencimento do julgador quanto às teses apresentadas, bem 

como à materialidade do fato e aos indícios de autoria do recorrente. 

Assim, em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO 

INALTERADA a decisão de pronúncia, pelos fundamentos fáticos e 

jurídicos nela expostos, determinando, em consequência, a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

observadas as formalidades legais e com as homenagens deste 

juízo.Intimem-se.Cumpra—se.Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.Flávio 

Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 602535 Nr: 42609-25.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS RICARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FERNANDES LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:54777-GO

 “Vistos, etc.

 I- Tendo em vista que a presente missiva foi devidamente cumprida, 

devolva-a à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 II - Por fim, tendo em vista a ausência da nobre Advogada Dra. Eliane 

Fernandes Lopes de Almeida OAB/GO 54.777, NOMEIO o nobre Defensor 

Público que atua perante este juízo, para a defesa do acusado para o ato, 

conforme disposto no arts. 265, §2º c.c 263, parágrafo único ambos do 

CPP, fixando os honorários advocatícios no valor de R$200,00 (duzentos 
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reais), a ser depositado no FUNDO DE APARELHAMENTO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA – Banco do Brasil – Ag. 3834-2, CC 1041050-3 - 

CNPJ 02.528.193/0001-83.

III – Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572460 Nr: 15339-26.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado ADEMIR ROSA GOMES 

OAB/MT11.390 , para audiência de Instrução e julgamento designada para 

o dia 12/05/2020, às 13:30 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524048 Nr: 16054-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls.1034/1057.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

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

Processo Número: 1005490-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMITON JORGE SAMPAIO SOUSA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DIULIA FERREIRA DE ALENCAR (REU)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1005490-79.2020.8.11.0041. Vistos. Proceda-se 

a REDISTRIBUIÇÃO da presente Ação para o Gabinete II da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, 

regularizando o sistema eletrônico, tendo em vista que a Medida Protetiva 

(processo nº 1004547-62.2020.8.11.0041) que atraiu a competência para 

tramitação destes autos em uma das Varas Especializadas de Violência 

Doméstica, fora inicialmente distribuída àquele Juízo (Gab. II da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Cuiabá/MT), conforme consulta ao Sistema PJE. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007361-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presente autos, visando intimação da exequente para, 

querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, 

apresentando planilha atualizada do débito se for o caso, sob pena de 

presunção de concordância

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1037103-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA FURTADO OAB - 

MT0017495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS PENA OAB - GO11535 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1037103-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MONICA 

ANTONIA DE ALMEIDA REQUERIDO: HENRIQUE NETO DA SILVA VISTOS. 

O requerido efetuou o depósito em juízo referente a primeira parcela do 

acordo entabulado entre as partes, conforme consta no documento de Id. 

28242385 - Pág. 1. A requerente manifestou nos autos, através de seu 

advogado, requerendo o levantamento dos valores por meio de 

transferência para a conta do causídico, Dr. Daniel Ribeiro de Oliveira, o 

que foi deferido, conforme decisão de id. 28314218. Ocorre que a 

requerente, manifestou nos autos, requerendo que o valor depositado em 

juízo seja levantado da seguinte forma: R$ 13.800,00 (treze mil e 

oitocentos reais) em nome do Dr. Daniel Ribeiro de Oliveira e o valor de R$ 

22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais) em favor da requerente, Sra. 

Mônica Antônia de Almeida, tendo nesta oportunidade, indicado a conta em 

sua titularidade para o referido levantamento. Tendo em vista que a vítima 

é a maior interessada, REVOGO a decisão anteriormente proferida 

(Id.28314218) e, DEFIRO o requerimento da vítima de id. 28391211. Desta 

forma, adotem-se as providências necessárias para a vinculação dos 

valores descritos no id. 28242385, a uma subconta do presente processo 

e certifique-se a ausência de recurso da presente decisão. Após, 

expeça-se alvará de levantamento dos valores, da seguinte forma: o valor 

de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) em nome do Dr. Daniel 

Ribeiro de Oliveira; CPF – 207.210.561-72 – Agência – 4043-6 – conta 

corrente – 29085-8, Banco do Brasil; e, o valor de R$ 22.200,00 (vinte e 

dois mil e duzentos reais) em favor da Sra. Mônica Antônia de Almeida, 

CPF n. 020.797.911-17 Agência: 0311-5, conta corrente: 64.780-2 – 

Banco do Brasil. Proceda a exclusão do Alvará Eletrônico n° 

581993-8/2020 expedido no documento de id. 28425665, e expeça-se 

novo Alvará nos termos desta decisão. Advirto as partes que a próxima 

parcela do acordo deverá ser devidamente cumprida nos termos em que 

acordado no documento de Id. 27010719. INTIMEM-SE as partes, através 

de seus procuradores, via DJe. Adotadas tais providências, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias. Às providências. Intimem-se e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 447492 Nr: 24449-54.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE A. MARQUES 

DUARTE - OAB:12566

 VISTOS.

Tendo em vista que, a requerida foi devidamente intimada, através de sua 

procuradora, via DJe, entretanto nada manifestou, conforme certidão de fl. 

336, DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fl. 338.

EXPEÇA-SE mandado de intimação da requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste nos autos, sob pena de preclusão.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 553778 Nr: 44382-42.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAP, GAP, ANDRESSA QUADROS ALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PRESTES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciany Maria da Silva 

Alcantara - OAB:11854

 VISTOS.

Tendo em vista que, a requerente foi devidamente intimada, através de 

sua procuradora, via DJe, entretanto nada manifestou, conforme certidão 

de fl. 210, DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fl. 212.

EXPEÇA-SE mandado de intimação da requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste nos autos, sob pena de arquivamento.

Intime-se a procuradora da parte autora, via DJe, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 463535 Nr: 3414-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CJMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285, ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - OAB:20.500-O, 

MANOEL ALVARES CAMPOS - OAB:1.127-A OAB/MT, MANOEL 

ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.[....]. A despeito das alegações da exequente e dos documentos 

colacionados nos autos, não há como se desconsiderar que a presente 

ação tem como objeto o pedido de cumprimento de sentença homologatória 

de acordo no qual as partes concordaram com o exercício da guarda de 

maneira compartilhada e estabelecimento da residência da exequente 

como moradia das menores e nem que, no curso do processo, houve 

alteração da guarda fática das crianças e, principalmente, que o 

executado propôs perante a 5ª Vara Especializada de Família e 

S u c e s s õ e s  d e s t a  C o m a r c a ,  a ç ã o  d e  g u a r d a  n . 

1005528-28.2019.811.0041, não havendo notícias nos autos se houve ou 

não decisão daquele juízo modificando o acordo estabelecido entre as 

partes. Diante disso, visando evitar decisões conflitantes, expeça-se, com 

urgência, ofício à 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Capital, solicitando informações sobre o processo acima descrito e se 

houve ou não decisão concessiva de guarda a favor do executado.Tendo 

em vista a necessidade de buscar uma solução para a contenda existente 

entre as partes e sensível à alegação dos problemas enfrentados pela 

filha Judith em razão do afastamento de sua genitora, bem como, em 

atendimento ao disposto no art. 3.º, §3.º do CPC, que dispõe que a 

conciliação deve ser estimulada pelo juiz, advogados, defensores públicos 

e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo e no 

inciso V do art. 139 do CPC, que estabelece que incumbe ao juiz, na 

condução do processo, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do 

art. 694 e art. 695, do CPC, a ser realizada pelo conciliador que atua nesta 

Vara, na sala de audiências que fica ao lado da Secretaria deste Juízo, no 

dia 17.02.2020 às 14h15. Intimem-se a exequente para comparecimento, 

via DJe e o executado, pessoalmente. Ciência à representante do 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 613818 Nr: 4324-26.2020.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES, JULIO KIRZNER 

DORFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 613818.

 Vistos.

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo Dr. Wander Martins 

Bernardes, em favor do paciente JULIO KIRZNER DORFMAN.

Ocorre que, realizada Audiência de Custódia do paciente nesta data, nos 

autos de cód. 612856, o impetrante pugnou pela desistência da presente 

ação, conforme cópia anexa.

Desta forma, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente Habeas 

Corpus e determino o arquivamento dos autos, com a adoção das 

formalidades de praxe.

Intime-se o impetrante – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 410189 Nr: 14871-04.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que o mandado de avaliação foi expedido 

para veículo diverso, que não foi objeto de constrição judicial neste feito.

Por esta razão, defiro o requerimento da exequente de fl. 89. Expeça-se 

novo mandado de avaliação, a ser cumprido no prazo de 20 (vinte) dias, 

no endereço indicado à fl. 84.

Com a avaliação nos autos, intimem-se as partes para, querendo, sobre 

ela se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

CUMPRA-SE.
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Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 599846 Nr: 40224-07.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEVINO DAS GRAÇAS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2020, às 

14h30, para a oitiva da vítima e das testemunhas, bem como interrogatório 

do acusado.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486292 Nr: 25931-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE DA CRUZ SILVA, Cpf: 

61961287366, Rg: 0533363520140, Filiação: Maria Cecilia da Cruz Silva e 

Balduino Viana da Silva, data de nascimento: 30/03/1998, brasileiro(a), 

natural de Barra do Corda-MA, solteiro(a), ajudante pedreiro, Telefone 

65-993180929. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.I.Não se verificando in casu qualquer das hipóteses 

previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo MP.II.Cite-se 

o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, ex vi 

do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no prazo legal, ou 

se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe nomeio 

defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos Criminais que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu.IV.Apresentada a resposta do réu, 

se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do 

CPP.V.Defiro as diligências requeridas pelo MP.VI.Nos termos do disposto 

no art. 1.373, II da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações 

sobre os antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições:?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca;?ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso;VII.Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.VIII.Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de 

dados.IX.Intimem-se.X.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503852 Nr: 42888-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA 

- OAB:16078

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

OAB:12770

 Vistos etc.

Intime-se via DJE o patrono da parte autora para que se manifeste sobre a 

petição de fls. 273/277.

Cumpra-se a decisão de fls. 272.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528633 Nr: 20469-31.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSA, JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO GIROLDO 

FILHO - OAB:17.143

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 72.

 Atenda-se como requer.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora com os benefícios do art. 212 do 

CPC, para que, no prazo de 05 dias, compareça a Defensoria Pública 

Criminal, sob pena de extinção do processo.

Sendo negativa a intimação da parte autora por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430196 Nr: 5814-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON CARLOS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON CARLOS SOUZA SILVA, 

Cpf: 04621125192, Rg: 20906153, Filiação: Maria Madalena de Sousa e 

Benedito Pio da Silva, data de nascimento: 08/12/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: I. A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do 

acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 
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testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).Por sua vez, a 

denúncia somente pode ser rejeitada quando restar comprovado sua 

manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício 

dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A denúncia ou 

queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar 

pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III 

- faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em resumo, caso se 

encontre presente alguma das situações alhures mencionadas a denúncia 

deve ser rejeitada de plano, porém, também é certo afirmar que isso deve 

ser verificável desde logo e sem a necessidade de produção 

probatória.Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia 

preenche os requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo 

Penal restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo 

menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes 

do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da 

acusação penal deve ser analisado em relação à presença da 

materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um 

substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da 

denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos (Nesse sentido: 

Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 

06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF).Posto isso, recebo a 

denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do Código de Processo 

Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a 

denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias).II. Proceda a citação do acusado para que 

responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do 

mandado que na resposta cada acusado poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta 

no prazo legal, ou se os acusados, citados, não constituírem defensor, 

será nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal). Em decorrência de acusado preso, determino 

o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista.III. Defiro a 

juntada de folha de antecedentes criminais do acusado. IV. Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576609 Nr: 19270-37.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIDAS RODRIGUES SANTOS, Cpf: 

06894399115, Rg: 243175, Filiação: Alerina Maria de Souza, data de 

nascimento: 05/05/1945, brasileiro(a), divorciado(a), empresário, Telefone 

65 99239-1429. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Recebo a denúncia ofertada em face de LEONIDAS 

RODRIGUES SANTOS, pois presentes os indícios suficientes da autoria, 

prova da materialidade e inexistência das circunstâncias do artigo 395, 

Código de Processo Penal.Cite-se o acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 396 “caput”).Conste no 

mandado que o Oficial de Justiça advirta o réu, por ocasião da citação, 

que o mesmo deve apresentar a sua defesa via advogado, e que se não 

tiver condições poderá ser nomeado Defensor Público, devendo constar 

tal informação na respectiva certidão. Caso o réu manifeste pela 

nomeação, ou não apresente a sua defesa no prazo legal, nomeio desde 

já um dos membros da Defensoria Pública para que apresente a resposta 

à acusação, devendo o processo ser encaminhado ao referido órgão para 

este fim.Apresentada a defesa escrita com arguição de preliminar, 

abra-se vistas dos autos ao Ministér io Públ ico para 

manifestação.Determino que a secretaria junte aos autos os antecedentes 

criminais do Réu constantes junto ao SIAP e sistema Apolo, caso não 

possua, certifique-se nos autos.Defiro as diligências requeridas na 

denúncia pelo Ministério Público.Comunique-se o recebimento da denúncia 

ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e à 2ª Vara Criminal desta Comarca.Dê ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514969 Nr: 7441-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MATOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAILTON MATOS DA COSTA, Filiação: 

Maria do Socorro Costa e Jose Costa, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), serviços gerais, Telefone 65 98467-5382. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição.Recebo a denúncia ofertada em face de 

ADAILTON MATOS DA COSTA, pois presentes os indícios suficientes da 

autoria, prova da materialidade e inexistência das circunstâncias do artigo 

395, Código de Processo Penal.Cite-se o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 396 

“caput”).Conste no mandado que o Oficial de Justiça advirta o réu, por 

ocasião da citação, que o mesmo deve apresentar a sua defesa via 

advogado, e que se não tiver condições poderá ser nomeado Defensor 

Público, devendo constar tal informação na respectiva certidão. Caso o 
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réu manifeste pela nomeação, ou não apresente a sua defesa no prazo 

legal, nomeio desde já um dos membros da Defensoria Pública para que 

apresente a resposta à acusação, devendo o processo ser encaminhado 

ao referido órgão para este fim.Apresentada a defesa escrita com 

arguição de preliminar, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, do contrário venham os autos conclusos para designação 

de audiência instrutória.Determino que a secretaria junte aos autos os 

antecedentes criminais do Réu constantes junto ao SIAP e sistema Apolo, 

caso não possua, certifique-se nos autos.Defiro as diligências requeridas 

pelo Ministério Público.Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e à 2ª Vara Criminal desta Comarca.Dê ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 114016 Nr:51-72.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: A. M. B.

INTIMANDO(A): ALEX MACHADO BRITO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/01/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE, através da VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, em desfavor do Sr. Alex Machado Brito. DESPACHO: "..., 

intime-se o requerido por edital para tomar conhecimento da sentença de 

fls. 20/21, bem como para que pague a importância devida, com os 

acréscimos legais, no prazo de 10(dez) dias, Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC); III - Determino que 

seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de intimação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC." Eu, Valéria Larissa 

da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005524-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005524-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005529-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MLABS SOFTWARE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005529-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DOS 

SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: MLABS SOFTWARE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

23/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005542-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTANA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005542-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGNALDO 

SANTANA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005546-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CUSTODIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005546-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REINALDO 

CUSTODIO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005557-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARQUES DE AGUILARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))
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AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005557-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

MARQUES DE AGUILARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG, SCARLETT PATRICIA ZEILINGER 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005562-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA ALVES CABRERA KOGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT19613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005562-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANA ALVES 

CABRERA KOGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO ROBERTO 

DA SILVA POLO PASSIVO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005564-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALO 

DALVO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005567-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ZANOL FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005567-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THALITA ZANOL 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005582-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005582-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE CANDIA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005648-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005648-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUSA DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005653-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005653-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTINO 

DOMINGOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005655-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005655-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

ACOSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013537-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DOS SANTOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013537-02.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005665-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELRIMAR APARECIDO ALBUQUERQUE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005665-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELRIMAR 

APARECIDO ALBUQUERQUE SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005671-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA WASSEM OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005671-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

WASSEM OSTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA 

ITALIANA S.P.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005691-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005691-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARCHIMEDES 

PEREIRA LIMA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA 

ITALIANA S.P.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005703-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005703-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAO WILLIAN 

OLIVEIRA AMADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005709-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ALVES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005709-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOILSON ALVES 

PEIXOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DELAYNE KARLA VIEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012471-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012471-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/11/2019 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 17 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012471-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1012471-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011203-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.P DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO 01398992194 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

 

1011203-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREY 

REVELES KIST - MT0021506A-O, EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - MT15863-O, RODRIGO LUIS FERREIRA - 

MT0020452A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005715-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR FATIMA ARRUDA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005715-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALENIR FATIMA 

ARRUDA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004706-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA CORREIA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004706-28.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

PERSIO OLIVEIRA LANDIM - MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI 

CADEMARTORI NETO - MT16289 , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 

10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR GALEGO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ OAB - MT21632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE LUIZA MARQUES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004459-47.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ - MT21632/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005730-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ZANCANARO JANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1005730-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZA 

ZANCANARO JANZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE 

PARDI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 10:30 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018552-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ZANCANARO (EXECUTADO)

 

1018552-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: TASSIANA 

ABUD CHAUD - MT0009377, FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - 

MT22037/O, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - MT15306-O , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010294-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS IARA COELHO PHILIPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010294-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN CELLA TARTERO - MT21008/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/12/2019 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010294-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS IARA COELHO PHILIPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010294-50.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN CELLA TARTERO - MT21008/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005736-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005736-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011427-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISSON PEDRO DUARTE (REQUERIDO)

 

1011427-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - MT17809-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE PAULA LATORRACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

1001498-36.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) AUTOR: ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - MT18498-O, LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - 

SP257932 , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005743-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESNILAYNE DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005743-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESNILAYNE 

DOS SANTOS PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008153-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

 

1008153-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ANA LÚCIA 

RICARTE - MT4411-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005051-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MATTOS ALVES (REQUERENTE)

ANTONIO DE MATTOS ALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005051-91.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 24/03/2020 Hora: 11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAMPOS DALCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005748-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERONICA 

CAMPOS DALCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUILHERME 

FELIX LENZI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013117-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FECHADO EDIFICIO IMIGRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON POST OAB - MT25711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDINEIA RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013117-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FECHADO EDIFICIO IMIGRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON POST OAB - MT25711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDINEIA RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013117-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DENILSON POST - MT25711/O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 

11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004837-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE JESUS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004837-03.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CELSO 

ALVES PINHO - MT12709-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 30/03/2020 Hora: 

15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009210-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALVORADA CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (EXECUTADO)

 

1009210-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA - MT6480/O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010011-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES EDUARDO (EXECUTADO)

 

1010011-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATTAN 

DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - MT220110-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE APARECIDA CAVALCANTE SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000184-55.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - MT18666-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 24/03/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010277-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. AMORIM DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

KATIANE AMORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010277-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311/O , 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010277-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. AMORIM DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

KATIANE AMORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010277-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - MT20311/O , 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010277-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

K. AMORIM DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

KATIANE AMORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1010277-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005806-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE VIANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005806-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FELIPE 

VIANA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

MESSIAS DE JESUS COSTA POLO PASSIVO: PORTA DOS FUNDOS 

PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005801-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINY COZER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1005801-93.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005808-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005808-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLA MARIA 

COSTA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA MARIA 

COSTA BOTELHO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES DE OLIVEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005823-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO GOMES 

DE OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIA DE PAULA 

VITORINO POLO PASSIVO: CIELO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005827-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL HEALTHCARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES 

EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCBJ RADIOLOGIA E DOCUMENTACAO ORTODONTICA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005827-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIONAL 

HEALTHCARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA CRISTINA BRANDAO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI POLO PASSIVO: JCBJ RADIOLOGIA E 

DOCUMENTACAO ORTODONTICA EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004753-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMARA DA S PRADO (REQUERIDO)

JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/04/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALDENISIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005840-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ALDENISIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020736-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEITE DITTMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARÁ MUDANÇAS (REQUERIDO)

ALDAIR RICARDO SOUSA DO NASCIMENTO 42866634268 (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020736-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - MT22107-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 20/07/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 
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275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7913 Nr: 1735-67.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Manuel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Maria Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

ADEMAR SANTAN FRANCO - OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:2836

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, requerer o que de 

dreito, bem como, juntar cálculo atualizado do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005471-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005471-96.2020.8.11.0001 AUTOR: 

MARCELO AUGUSTO BORGES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. Com fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações 

tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas 

e, consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo destes 

ensinamentos e em análise do caso concreto, verifica-se que há conexão 

entre esta demanda e a ação 1018574-10.2019.8.11.0001 em trâmite no 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá e que esse é o juízo prevento, já 

que nele foi distribuída a primeira petição inicial. Destaca-se que há 

conexão destes autos com os que tramitam no juízo prevento, pois ambos 

os processos possuem a mesma causa de pedir (cobrança de fatura de 

energia elétrica acima da média de consumo), sendo que nestes autos é 

postulada a declaração de inexigibilidade da fatura referente a janeiro/20 e 

no juízo prevento das faturas referentes a novembro/19 e dezembro/19. 

Diante do exposto, determino que o presente feito seja encaminhado ao 

Quarto Juizado Especial desta Comarca, tendo em vista ser o juízo 

prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY INTERNET (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005495-27.2020.8.11.0001 AUTOR: 

GERVASIO JOSE DA SILVA REU: SKY INTERNET Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Na petição inicial não há pedido de tutela de 

urgência para ser apreciado. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005529-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MLABS SOFTWARE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005529-02.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: MLABS 

SOFTWARE LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que foi 

surpreendida com uma cobrança no valor de R$55,29 realizada pela parte 

reclamada em seu cartão de crédito, relativa a débito que desconhece. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de realizar cobrança em seu cartão de crédito. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há evidências de 

que a cobrança vá se repetir. Houve apenas uma cobrança no dia 2 de 

fevereiro/20, conforme fatura apresentada no ID 29002238. Não havendo 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança realizada no cartão de crédito da parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005808-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005808-85.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CARLA MARIA COSTA BOTELHO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos 
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serviços prestados pela parte reclamada, e que a fatura com vencimento 

em janeiro/20 cobrou valor muito acima de seu consumo médio, 

R$1.129,23. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de água em seu 

hidrômetro em razão do não pagamento da mencionada fatura, bem como 

a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, com base no histórico de faturas apresentado nos autos (ID 

29045565), constata-se que a fatura com vencimento em janeiro/20 

registrou o consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se 

presumível a irregularidade no hidrômetro e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão da referida fatura. Observa-se também 

que a suspensão no fornecimento de água ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para não suspender 

o fornecimento de água não representa perigo de irreversibilidade, já que 

o serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Contudo, quanto ao pleito para que a parte 

reclamada exclua os dados da parte reclamante dos cadastros restritivos 

de crédito, não vislumbro probabilidade do direito, pois não foi apresentado 

documento comprovando a restrição dos dados da parte reclamante a 

pedido da parte reclamada. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

efetuar a suspensão do fornecimento de água no hidrômetro registrado 

com a matrícula 29008-4, em razão do não pagamento do débito 

contestado nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

suspensão do fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 

1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$244,48 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta 

e oito centavos), relativo ao período de inadimplência (janeiro/20) estimado 

com base na média mensal das faturas vencidas no período de julho/19 a 

dezembro/19, estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao 

referido depósito. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, 

prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança da fatura com vencimento em janeiro/20. 

Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005542-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTANA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005542-98.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: AGNALDO SANTANA NASCIMENTO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Com 

fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, 

consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo destes 

ensinamentos e em análise do caso concreto, verifica-se que há conexão 

entre esta demanda e a ação 1020790-41.2019.8.11.0001 em trâmite no 

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá e que esse é o juízo prevento, já 

que nele foi distribuída a primeira petição inicial. Destaca-se que há 

conexão destes autos com os que tramitam no juízo prevento, pois ambos 

os processos possuem a mesma causa de pedir (consumo de água acima 

da média), sendo que nestes autos é postulada a inexigibilidade da fatura 

de dezembro/19 e no juízo prevento a inexigibilidade da fatura de 

outubro/19. Diante do exposto, determino que o presente feito seja 

encaminhado ao Oitavo Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo em 

vista ser o juízo prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005008-57.2020.8.11.0001

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

MONICA FERNANDES FERREIRA OAB - 010.835.591-84 

(REPRESENTANTE)

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005008-57.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: MONICA FERNANDES FERREIRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por débito que 

foi quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto aos comprovantes de pagamento 

apresentados pela parte reclamada (ID 28911298 a 28911309), embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante vem 

honrando o termo de confissão de dívida pactuado com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005389-65.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EDSON BERNADO DA SILVA REQUERIDO: MAGNIFICAT 

COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que em janeiro/2018 firmou contrato de telefonia e internet com a 

parte reclamada, tendo solicitado seu cancelamento em janeiro/2019 em 

virtude de falhas na prestação do serviço contratado. Sustentou que foi 

surpreendida com a negativação de seus dados a pedido da parte 

reclamada. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que houve adimplemento 

integral do contrato firmado entre as partes enquanto ele esteve ativo. Não 

foram apresentadas as parcelas 2/12 e 7/12, com seus respectivos 

comprovantes de pagamento. Ademais, verifica-se que o comprovante 

juntado a fim de comprovar o pagamento da parcela 4/12 encontra-se 

completamente ilegível (ID 28971016). Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005483-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILINO VIEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005483-13.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JUSCILINO VIEIRA DA GUIA REQUERIDO: DUZZI 

CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003640-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003640-13.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8 da Lei 9.099/95, exclui 

da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, considerando que a 

parte reclamada é um órgão público (Instituto Municipal de Previdência 

Social dos Servidores de Cuiabá), este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Assim, encaminhem-se os autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINA ROSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1004898-58.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MINERVINA ROSA AGUIAR REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 29032780 a 

parte reclamante postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 

28896357, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, 

razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 

300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho 

inalterada a decisão prolatada no ID 28896357, visto que os documentos 

apresentados no ID 29034641 não demonstram que as faturas 

contestadas nos autos (setembro/19 a dezembro/19) apresentam 

consumo acima da média registrada nos meses anteriores. O histórico de 

consumo do ano 2018, por exemplo, apresenta faturas nos seguintes 

valores: R$218,38; R$497,65; R$594,16; R$370,27. Intimem-se. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004693-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MINIMERCADO PARANA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004693-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MINIMERCADO 

PARANA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR UGO 

SOUSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1005526-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DOS 

SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005528-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005528-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

ANTONIO DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005548-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RELI SANDRO EVANGELISTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005548-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RELI SANDRO 

EVANGELISTA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005551-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YAN MICHEL RIBEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005551-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YAN MICHEL 

RIBEIRO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005552-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005552-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOSLAINE 

DOMINGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-22.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005560-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005571-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSSON CHARLES MISAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (REQUERIDO)

P M ELETRONICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005571-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HALLYSSON 

CHARLES MISAEL DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005574-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA CRIATIVA SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005574-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CYRO VILELA 

DA FONSECA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANILDA 

CULCA CORREIA POLO PASSIVO: MARCA CRIATIVA SERVICOS DE 

INTERNET LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005595-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005595-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TULIO AGUIAR 

TABOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POTYRA IRAE LOUREIRO, 

TULIO AGUIAR TABOSA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017508-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETTE REGINA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017508-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARETTE REGINA BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o 

pedido formulado no petitório de ID. 28378535. Redesigne-se, conforme 

pauta do Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005610-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIZERLANDO GASPAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005610-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIZERLANDO 

GASPAR LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO 

DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008300-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-10.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JUCILA LEITE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005619-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCILA LEITE 

AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON FERREIRA MAIA 

POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007173-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES FEITOZA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005515-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BARROS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 1. Procuração legível e 

atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

parte promovente; 2. Cópia legível, completa e atualizada do comprovante 

de endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004771-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004771-23.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos, etc. I- 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, 

a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY FREDERICO DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005117-71.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: TONY 

FREDERICO DIAS DE SOUZA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo 

que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005636-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005636-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALLYSON 

MARQUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005649-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA COSTA RISPOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005649-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA DA 

COSTA RISPOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA APARECIDA 

DOS SANTOS TAROCO POLO PASSIVO: FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005663-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES CAVALCANTE 02769578146 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO REG SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005663-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS LOPES 

CAVALCANTE 02769578146 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

ALVES MIRANDA POLO PASSIVO: AUTO REG SERVICOS TECNICOS DE 

SEGUROS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005677-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZANIN FIORELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1005677-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL ZANIN 

FIORELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005680-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005680-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003109-24.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA FARIAS DA LUZ (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003252-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-22.2020.8.11.0001

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

NICODEMOS DOMINGOS OAB - 361.705.421-87 (REPRESENTANTE)

RICARDO FRIEDRICH POSSER OAB - MT27878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-91.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS VILELA (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011817-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ADRIELE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011817-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ADRIELE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002639-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005695-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE YARA CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005695-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

YARA CAMPOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO ALENCAR DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005704-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO 

APARECIDO ALENCAR DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO LUIZ DE SOUZA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005727-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA CRISTINA DE SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005727-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIRA CRISTINA 

DE SANTANA ALVES POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005738-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ABUTAKKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005738-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CESAR 

ABUTAKKA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005742-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO GUILHERME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005742-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERIO 

GUILHERME BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-26.2020.8.11.0001

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

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VEIGA DA SILVA (INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020125-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSYRA LUCIA CORREA BARROS VUOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIME SHIMAZAKI FOSS OAB - MT26399/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JRM TREINAMENTO E EDITORA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO AUGUSTO DOS SANTOS CRUZ OAB - GO55818 (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA OAB - GO12491 (ADVOGADO(A))

RAYFF MACHADO DE FREITAS MATOS OAB - GO24513 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020125-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CASSYRA LUCIA CORREA BARROS VUOLO REQUERIDO: JRM 

TREINAMENTO E EDITORA EIRELI Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico 

que a parte autora não compareceu a audiência de conciliação conforme 

ID. 28928687. Em tempo, INTIMEM-SE a parte reclamante para apresentar, 

no prazo de 02 (dois) dias, anexar o comprovante que justifique a sua 

ausência na audiência de conciliação. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005765-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA BOAVENTURA SOARES OAB - MT27897/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005765-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURENTINA 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES, ANA LAURA BOAVENTURA SOARES POLO PASSIVO: 

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLA QUINTEIRO AMORIM ALIBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA KELLY LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005766-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KERLLA 

QUINTEIRO AMORIM ALIBERTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM POLO PASSIVO: HOTELARIA 

KELLY LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021707-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID VITORIA EMILIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021707-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID VITORIA 

EMILIANO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

SEVERINO DA SILVA POLO PASSIVO: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009758-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do(a) Executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o(a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523,§1°, do CPC 

c/c Enunciado 97 FONAJE
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012637-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CONTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do(a) Executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o(a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523,§1°, do CPC 

c/c Enunciado 97 FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005783-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORINHA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005783-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLORINHA 

DAMASCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do(a) Executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o(a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523,§1°, do CPC 

c/c Enunciado 97 FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do(a) Executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o(a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523,§1°, do CPC 

c/c Enunciado 97 FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005794-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHELLI MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

DANIEL PRUDENCIO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005794-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MYCHELLI 

MACEDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: DANIEL PRUDENCIO JUNIOR 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005798-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005798-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR DOS 

SANTOS FIGUEIREDO POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004438-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR OAB - MT23449/O 

(ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do(a) Executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o(a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523,§1°, do CPC 

c/c Enunciado 97 FONAJE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005820-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OLIVEIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LEMOS BRITO (REQUERIDO)

NATAN JOSE SILVA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005820-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS OLIVEIRA 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO FERNANDO MOTTA 

BONIN POLO PASSIVO: NATAN JOSE SILVA DE SIQUEIRA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005828-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005828-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUNICE MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID EGERT 

NAFAL NETO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1005368-26.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.417,10 

ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENEZIA ANTONIA 

DUARTE TERTO Endereço: RUA ROSÁRIO OESTE, 520, JARDIM 

RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-364 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, 7 ANDAR, 

SALAS 701-702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1005368-26.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.417,10 

ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENEZIA ANTONIA 

DUARTE TERTO Endereço: RUA ROSÁRIO OESTE, 520, JARDIM 

RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-364 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, 7 ANDAR, 

SALAS 701-702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1007075-29.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.434,78 

ESPÉCIE: [Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral, Assistência 

Judiciária Gratuita]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARGARIDA FELIPA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE MÉDICI, 36, CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-250 

POLO PASSIVO: Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-667 Senhor(a): XXX Certifico que o recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, foi interposto no prazo legal. Em tempo, procedo 

a intimação de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005844-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BUFFULIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005844-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO 

BUFFULIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005850-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIO CONCEICAO POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005850-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILIO 

CONCEICAO POQUIVIQUI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021942-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021942-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - 

ME Proceda-se imediatamente a REDISTRIBUIÇÃO deste processo ao 

Sexto Juizado Especial Cível desta comarca, posto que os autos de nº 

1006162-47.2019.8.11.0001 tramitaram naquele juizado. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003200-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 28708933), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por MARCILENE DE OLIVEIRA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado 

nos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, pela parte reclamada, 

no valor de R$ 294,14 (duzentos e noventa e quatro reais e quartoze 

centavos), relativo ao contrato n.º 0000256559201908, disponibilizado em 

11.10.019. Enfatiza, a autora, que foi surpreendida com a mencionada 

restrição ao tentar efetivar uma compra a crédito. Narra, ainda, que, “não 

tem conhecimento de qualquer dívida vencida capaz de negativar o nome 

da mesma no montante acima apontado, tendo em vista estar em dia com 

os pagamentos perante a requerida, conforme extratos de contas e 

pagamentos ora anexados aos autos”. Aduz, também, que, em razão 

disso, realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, 

todas as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, 
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depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende 

cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) Diante de todo o exposto, requer 

que V. Exa., em cognição sumária, defira liminar para a suspensão, até 

ulterior sentença de mérito, da exigibilidade da dívida no valor de R$ 

294,14 (duzentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), 

apontada junto aos órgão de proteção ao crédito, determinando a 

exclusão, do nome deste do SCPC/SERASA, já que, pelos motivos 

expostos acima, indevidamente neles inseridos, bem como a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC de nº 

6/256559-6, oficiando-se para cumprimento incontinenti, segundo dispõe o 

artigo 42, § 3°, CDC, sob pena de multa diária, a ser fixada por esse juízo. 

(...)” É a suma. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam 

dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que 

desconhece a dívida negativada indevidamente em seu nome, bem como 

afirma ter efetivado o pagamento de todas as cobranças geradas pela 

empresa reclamada. Pede, pois, liminarmente, como transcrito alhures: 

“(...) Diante de todo o exposto, requer que V. Exa., em cognição sumária, 

defira liminar para a suspensão, até ulterior sentença de mérito, da 

exigibilidade da dívida no valor de R$ 294,14 (duzentos e noventa e quatro 

reais e quatorze centavos), apontada junto aos órgão de proteção ao 

crédito, determinando a exclusão, do nome deste do SCPC/SERASA, já 

que, pelos motivos expostos acima, indevidamente neles inseridos, bem 

como a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da UC de nº 6/256559-6, oficiando-se para cumprimento 

incontinenti, segundo dispõe o artigo 42, § 3°, CDC, sob pena de multa 

diária, a ser fixada por esse juízo. (...)” Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, apesar da aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão das providências reclamadas, supratranscritas. Prudente, por 

isso e ante tudo o mais que dos autos conta, o aguardo da formação do 

contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das 

normas legais, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a 

existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um 

juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, 

autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos 

esses não preenchidos no presente caso. Nesse contexto, vale ressaltar 

que, não há evidências de quitação do débito negativado relativo à fatura 

do mês de agosto/019, apresenta no ID. 28710206, o que convalidaria os 

fatos narrados. Além disso, sem embargo da argumentação expendida 

pela parte promovente, não há como apreciar a liminar requestada sem 

incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta oportunidade, 

uma vez que se trata de fase meramente introdutória do processo, 

devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em conclusão, 

nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifico 

que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

antecipada no tocante às pretensões da parte promovente. Com essas 

considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Por fim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005526-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS REU: ADOBE SYSTEMS 

BRASIL LTDA. D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela 

parte reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão de 

cobranças levadas a efeito em seu Cartão de crédito em razão de 

serviços não contratados. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da cobrança, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do 

que contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a 

cobrança objeto da demanda (ADOBE Sao Paulo) que são realizadas no 

Cartão de Crédito do reclamante. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três 

mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005571-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSSON CHARLES MISAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (REQUERIDO)
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P M ELETRONICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005571-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HALLYSSON CHARLES MISAEL DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, P M ELETRONICOS EIRELI - 

EPP, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE 

E VIDEO GAMES LTDA D E C I S Ã O I- Cuida-se de INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR c/c pedido 

de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA na qual busca a reclamante que seja a 

reclamada compelida a realizar a entrega do produto adquirido pelo autor. 

O pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos a parte reclamante realizou a compra 

do produto CONSOLE XBOX 360S 250GB KINECT BUNDLE + 1 CONTROLE, 

todavia a reclamada cancelou unilateralmente a compra efetuada. Porém, a 

parte não demonstra nos autos qualquer negativa da requerida em restituir 

o valor pago em forma de satisfação do bem adquirido. Posto isso é que 

entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da medida 

liminar pleiteada. Oportuno registrar que ainda que se possa vislumbrar a 

presença de perigo de dano, tal por si só não é suficiente à concessão da 

tutela de urgência se a ele não se somar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005610-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIZERLANDO GASPAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005610-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIZERLANDO GASPAR LOPES REQUERIDO: CLARO S.A. D 

E C I S Ã O I- Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de 

telefonia junto à linha nº (65) 99239-9024 que deixou de operar por ato 

devido à reclamada. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro 

requisito vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de 

ato que não se pode atribuir à reclamante. Ocorre que o serviço restou 

inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos. O 

perigo de dano se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem 

que para tanto tenha dado causa a reclamante. Valendo ainda consignar 

que a referida linha telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta 

de trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não 

soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda 

que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a 

medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim 

de DETERMINAR a reclamada que promova o restabelecimento do serviço 

de telefonia referente ao terminal móvel (65) 99239-9024, para o que 

anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação, bem 

assim, que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte 

reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto 

da demanda, ou já tendo feito, que promova a sua exclusão, para o que 

anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Aplico à parte reclamada, para o caso 

de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004113-96.2020.8.11.0001

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

M. A. S. OAB - 097.848.591-22 (REPRESENTANTE)

V. A. S. OAB - 097.848.301-40 (REPRESENTANTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004113-96.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: M. A. S., V. A. S. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme ID. 

28717004. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019916-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA KESSIA DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019916-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREZA KESSIA DA CRUZ SANTOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta 

reclamação, conforme ID. 28865121. Nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELLEN VALERIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1005531-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIELLEN 

VALERIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

LAZARO DE SOUZA NETO POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DE 

RONDONIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005539-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DIB CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005539-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

CRISTINA DIB CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005550-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005550-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELE 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005568-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ARRUDA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005568-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSON ARRUDA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE ANDRADE 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-21.2020.8.11.0001

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

NIVIA NAMIE YAMAMOTO OAB - 937.516.131-53 (REPRESENTANTE)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1005573-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVIA NAMIE 

YAMAMOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURÍCIO SALES 

FERREIRA DE MORAES POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JORGE SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USA IMPORTS BR (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SENA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005587-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANILO JORGE 

SILVA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO, WAGNER ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: PAULO 

HENRIQUE FERREIRA DE SENA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005599-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005599-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA SILVA 

XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005601-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DE GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005601-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS JOSE 

DE GUSMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005611-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF GABRIEL JUNIOR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005611-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALLEF GABRIEL 

JUNIOR DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005625-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR NUNES DA SILVA SOARES 00924477164 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005625-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELSON DE 

SOUZA PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX 

RODRIGUES POLO PASSIVO: ADEMAR NUNES DA SILVA SOARES 

00924477164 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY KEVELIN SANTOS FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1005638-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOICY KEVELIN 

SANTOS FRAZAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILENO REZENDE 

TAVARES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005644-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAS GRACAS BERNARDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005644-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA DAS 

GRACAS BERNARDO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005654-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005654-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DINIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014893-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA 19511809334 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTIMO A EMBARGADA 

PARA, QUERENDO, APRESENTAR RESPOSTA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)
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SAMSUNG SDI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005658-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURIVALDO 

ALVES RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO PEREIRA 

DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO POLO 

PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005661-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANDERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005661-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

ANDERSON DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020732-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO OAB - MT9326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1020732-38.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O 

Certifico, que decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que houvesse 

apresentação da manifestação pela parte REQUERIDO: CLARO S.A. . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MARCIA 

ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO GADELHA 10/02/2020 10:43:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011044-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo foram digitalizados tempestivamente. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005683-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIRA REGINA 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005698-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005698-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLAYNE DO 

NASCIMENTO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROCHA GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1005699-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO ROCHA 

GALVAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE SOUZA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005714-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005714-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMAR RAMOS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005539-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DIB CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005539-46.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JESSICA CRISTINA DIB CAETANO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentar Contrato de locação formalizado 

perante o locador, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-21.2020.8.11.0001

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

NIVIA NAMIE YAMAMOTO OAB - 937.516.131-53 (REPRESENTANTE)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005573-21.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: NIVIA NAMIE YAMAMOTO INTERESSADO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. I - Verifico que não 

consta nos autos a petição inicial da parte Reclamante. II – Deste modo, 

intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar a petição inicial, sob pena de extinção, nos termos do art. 76 

do CPC. III – Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos 

na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005732-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1005732-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

JANZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005554-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. JUNIOR - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA para ANTONIO JOSE 

CHAVES PROCESSO n. 1005554-15.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

4.150,00 ESPÉCIE: [Substituição do Produto]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONIO JOSE CHAVES Endereço: RUA DEZESSETE, 

BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-554 POLO PASSIVO: Nome: H. A. 

JUNIOR - ME EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER PEREIRA DE SOUZA A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 17:00 - 

LOCAL CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL- Rua: Tenente 

Alcides Duarte de Souza nº 275 - Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 

44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM REQUERENTE: ANTONIO JOSE 

CHAVES Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE DO CARMO NOBRE 

JUNIOR - MT23279/O REQUERIDO: H. A. JUNIOR - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte requerida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

requerente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo as partes produzirem prova testemunhal, deverá comparecer 

à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá as partes requererem tal providência, por escrito, no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 4. 

Deverá(ão) o(a) citando(a)/intimando(a) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA PAULINA DA COSTA GALESSO 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005527-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 220 de 324



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005527-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Visto. I - Verifico que não consta nos autos a petição 

inicial da parte Reclamante. II – Deste modo, intime-se a parte Reclamante 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a petição inicial, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 76 do CPC. III – Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007513-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETHELMA PEZARINI OAB - PR43951 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 17/10/2019 Hora: 14:15 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência da 

LIMINAR deferida nos autos ID nº 23868134 . OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005682-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005746-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESNILAYNE DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005746-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESNILAYNE 

DOS SANTOS PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005749-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI SOUZA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005749-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDINEI SOUZA 

BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005394-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JORGE SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USA IMPORTS BR (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005587-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANILO JORGE SILVA MOREIRA REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE FERREIRA DE SENA, USA IMPORTS BR Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 10 (dez) dias (art. 1º, da Res. nº 

021/2011/Tribunal Pleno, de 07/11/2011), apresentando na reclamação, o 

CNPJ ou CPF, conforme o caso, bem como, o endereço completo incluindo 

o Código de Endereçamento Postal da(s) parte(s) indicada(s) no polo 

passivo, sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). II- Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004175-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MACEDO COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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AGENCIA GUAPORÉ TURISMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005757-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005757-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDERI NUNES 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009913-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASNAYA FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado, HABILITADO NO 

SISTEMA PJE, NESTA DATA, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 26191908, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021821-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY MARQUES CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015920-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que recurso inominado do ID 28829184 foi digitalizado 

tempestivamente, há pedido de justiça gratuita. Bem como intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) para apresentar(em) a(s) contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006305-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo foram digitalizados tempestivamente. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015920-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que recurso inominado do ID 28829184 foi digitalizado 

tempestivamente, há pedido de justiça gratuita. Bem como intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) para apresentar(em) a(s) contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VARELA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005772-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

VARELA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005784-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005784-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ DA 

SILVA EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020732-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO OAB - MT9326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020732-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANO COLETA DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. Resta demonstrado nos autos o cumprimento da antecipação de 

tutela de id. 28490928, naquilo que foi determinado: “-restabeleça os 

serviços de telefonia da linha (65) 98111-8888; - suspenda a cobrança da 

fatura de novembro/2019, no valor de R$ 6.815,09 (seis mil oitocentos e 

quinze reais e nove centavos); e, - não insira os seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito". Razão pela qual, INDEFIRO os pedidos de id. 

28905279. Eventualmente, em permanecendo a situação de urgência, 

nada obsta nova manifestação da parte Reclamante. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020732-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO OAB - MT9326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020732-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANO COLETA DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. Resta demonstrado nos autos o cumprimento da antecipação de 

tutela de id. 28490928, naquilo que foi determinado: “-restabeleça os 

serviços de telefonia da linha (65) 98111-8888; - suspenda a cobrança da 

fatura de novembro/2019, no valor de R$ 6.815,09 (seis mil oitocentos e 

quinze reais e nove centavos); e, - não insira os seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito". Razão pela qual, INDEFIRO os pedidos de id. 

28905279. Eventualmente, em permanecendo a situação de urgência, 

nada obsta nova manifestação da parte Reclamante. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005550-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005550-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELE CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante 

de balcão do SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), 

atualizado, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARYBERTO DOUGLAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005797-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARYBERTO 

DOUGLAS DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI 

ARISI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004254-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO OAB - SP197485-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28789288, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009901-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR VINCULADO. INTIMO A REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO JUNTADO NOS AUTOS, BEM COMO, 

PARA INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA FINS DE EXPEDIÇÃO 
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DO ALVARÁ.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARYBERTO DOUGLAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005797-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARYBERTO DOUGLAS DE CARVALHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - 

Emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único 

do CPC), a fim de digitalizar histórico de pagamento/consumo emitido 

através do site da Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação 

de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos 

na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013525-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 29036271, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo as partes Embargadas, para 

querendo, se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006793-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE GOMES TRAJANO (REQUERIDO)

ANA GOMES TRAJANO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005809-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE CRISTIANE GARCIA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28773636, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005821-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SINOTTI FILHO EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1005821-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE GARCIA 

DE ARRUDA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ARMANDO 

COSTA JUNIOR POLO PASSIVO: MARCIO SINOTTI FILHO EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007869-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LUSTOSA SECCO OAB - RJ099100 (ADVOGADO(A))

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28849567, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007869-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LUSTOSA SECCO OAB - RJ099100 (ADVOGADO(A))

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28849567, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005837-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LORRAYNE LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005837-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIKA 

LORRAYNE LEMES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010063-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id: 28897948, foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005843-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PESTRE LISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT12866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005843-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE PESTRE 

LISO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO HENRIQUE 

MACHADO DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005829-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005858-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005858-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

BRAZ DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL NAVES 

DIAS, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004959-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ROBERTA DUARTE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004959-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURA ROBERTA DUARTE ROSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. Aponta a parte 

Reclamante que está sofrendo cobrança indevida decorrente de consumo 

de energia superior ao efetivamente ocorrido, com referência a fatura 

vencida de janeiro/2020. Na hipótese, identifico o fundamento relevante da 

demanda, notadamente no fato de que a fatura discutida, o consumo é 

muito superior à média. O justificado receio de ineficácia do provimento 

final exsurge da possibilidade de suspensão do serviço essencial (art. 10, 

I da Lei nº 7.783/89 c.c. art. 22, caput do CDC), além da indevida 

negativação de crédito. Presentes os requisitos legais, com fundamento 

no Art. 84, § 3º, do CDC, DEFIRO em parte, a tutela cautelar, para que a 

Reclamada: a) proceda a suspensão da cobrança da fatura aqui discutida 

até final decisão; b) se abstenha de incluir o nome do Reclamante em 

cadastro negativador de crédito, e se já tiver ocorrido, promova a imediata 

exclusão; e, c) se abstenha de suprimir o serviço em razão da fatura aqui 

discutida e, se já ocorrido, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final 

de semana e feriado); Consigno que esta decisão não tem efeitos para o 

caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento, e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 225 de 324



do fornecimento de energia. Para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, estabeleço multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo descumprimento 

injustificado. Por fim, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto presentes os 

requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação via 

Mandado Judicial, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

RL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003585-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA REQUERIDO: RL 

CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, O S INSTITUTO ODONTOLOGICO 

LTDA - ME, JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde evidente a contratação dos serviços, os pagamento, bem 

como, a negativa de prestação. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada 

de serviços pelos quais a Reclamante não usufruiu, obrigando-lhe a 

prejuízo injustificado. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspenda as cobranças das parcelas vencidas 

e vincendas advindas dos contratos de prestação de serviços; e, b) 

abstenha de incluir o nome da parte Reclamante do cadastro negativador 

pelos débitos noticiada nos autos ou, se já ocorrido, exclua, no prazo de 

10 (dez) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI FERNANDES BALEEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003119-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALCI FERNANDES BALEEIRO REQUERIDO: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da 

tutela, indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante 

da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por 

fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram 

presentes, posto que as informações trazidas pela parte Reclamante 

estão fundadas em alegações unilaterais, circunstâncias estas que 

tornam temerárias a concessão da providência Reclamada, de natureza 

satisfativa, restando prudente aguardar o contraditório. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004477-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE REQUERIDO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. Demonstra 

a parte Reclamante, em tese, o pagamento do título nº 21123 – R$ 

8.552,24 (oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), pugnando pela imediata suspensão do protesto junto ao 

Cartório do 4º Ofício. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente trazida onde 

demonstrado, em tese, a quitação do título levado a protesto e ausência de 

outros registros. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando: a) suspensão da dívida representada pelo título 

discutido; b) suspensão do protesto do título indicado na inicial; e, c) seja 

oficiado ao Cartório de Notas onde depositados os títulos para 

conhecimento; Evidente que, em havendo prova da legalidade da 

negativação/protesto estará a parte Reclamada dispensada do 

cumprimento desta decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) 

respectivos(s) documento(s), no prazo de 5 (cinco) dias. Antevendo a 

relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004979-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA GAUDIE LEI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004979-81.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: TANIA MARIA GAUDIE LEI REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante noticia que foi parte requerida 

na ação nº 0504784-55.2015.8.11.0001, junto ao JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, onde teria julgado parcialmente 

procedente para, dentre outras medidas, determinar à concessionária de 

energia elétrica a promoção do imediato desmembramento da unidade 

consumidora, no qual, seria instalada unidade exclusiva vinculada aos 

equipamentos que dão suporte necessário à vida do paciente e outra de 

responsabilidade da parte Reclamante, bem como, que a mesma não 
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interrompesse o fornecimento dos serviços. Nesta reclamação, em razão 

do não cumprimento sentença, pretende o cumprimento das obrigações 

decorrentes da sentença lançada naquele feito. Fundamento. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A pretensão da parte aqui 

Reclamante deve ser objeto de execução/cumprimento de sentença no 

juízo comum onde lançada a sentença, ou seja, demonstra aparente 

descumprimento de sentença e não fato novo. Em razão disso, é possível 

extrair que a parte Reclamante não tem interesse processual na demanda, 

pela ocorrência da COISA JULGADA, sendo, em tese, ato próprio de 

execução do julgado. Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, 

indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento da coisa julgada ocorrida na ação nº 

0504784-55.2015.8.11.0001, junto ao JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ. Fica revogada, eventual decisão antecipatória já 

deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005821-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SINOTTI FILHO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005821-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES REU: MARCIO SINOTTI 

FILHO EIRELI Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. O pedido é de despejo por 

falta de pagamento e, conforme preceitua o art. 3º, III, da Lei nº. 9.099/95, 

é incompetente o juizado especial cível. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. FALTA DE 

PAGAMENTO DE ALUGUEL. PROCESSAMENTO PELA HIPÓTESE 

PREVISTA NO INCISO iii DO ART. 3º DA LEI N. 9.099/95. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO USO PRÓPRIO cuja presunção é relativa. IMPOSSIBILIDADE DO 

DESPEJO NESTA MODALIDADE. interesse de terceiro que está sofrendo 

processo de interdição. INCOMPETÊNCIA DO JEC. - A ação de despejo, no 

âmbito dos Juizados Especiais, somente é admitida quando requisitada 

para uso próprio do legítimo proprietário do imóvel. - Por seu turno, a parte 

recorrida não logrou êxito em articular na inicial ou comprovar a requisição 

do despejo para uso próprio. Inteligência do artigo 47, inciso III e § 1º da 

Lei n. 8.245/91. - A prova testemunhal nos autos é inconteste de que a 

autora comprou o imóvel de pessoa que está sofrendo processo de 

interdição , sendo que a tramitação do feito no Juizado Especial também 

encontraria óbice, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JEC. 

PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.” (TJRS – 1ª T – RI nº 

0036946-24.2013.8.21.9000 – Relª. juíza Fabiana Zilles – j. 30/09/2014) 

Isto posto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC c.c. art. 3º, III e 51, II, 

da Lei nº 9.099/95 c.c. Enunciado nº 4/FONAJE, reconheço a 

incompetência do juízo e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005534-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005534-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIVALDO 

LIMA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005549-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005549-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELE 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005558-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNI KAROLINA MELO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA GONZAGA OAB - MT27895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005558-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANNI 

KAROLINA MELO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE 

CORREA GONZAGA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005561-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCY SILVA RIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005561-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCY SILVA 

RIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO GUIMARAES 
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SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005577-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GOMES DE MELO FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005577-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA CICERA 

GOMES DE MELO FILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLÁUDIO 

CARDOSO FÉLIX, NATÁLIA RAMOS BEZERRA REGIS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005584-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON WILLIAM DE AMORIM ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOVAIS MATOS NETO (REU)

 

PROCESSO n. 1005584-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEVERSON 

WILLIAM DE AMORIM ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMIZAEL JOSE CANDIDO POLO PASSIVO: JOSE NOVAIS MATOS NETO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005589-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO OLIVEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005589-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERNESTO 

OLIVEIRA BORBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA FERNANDA 

FLAUSINO DA SILVA, BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005590-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005590-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DOS SANTOS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILAUSON 

MONTEIRO DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005593-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILDA PEREIRA DE 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIZAEL JOSE CANDIDO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012117-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008815-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009856-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA NONATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS MARIA PAES DE BARROS SOBRINHA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006957-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 

10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010725-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011178-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010681-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005602-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005602-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

CRISTINA AGUIAR SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETTICIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005617-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETTICIA 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA REIS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007571-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GONZAGA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005637-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005651-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005651-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAMAR 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE EDUARDO 

REZENDE DE OLIVEIRA, ALAN ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: CASA 

BAHIA COMERCIAL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008978-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT14839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões. SOARES CINTRA 

SENAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010862-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010862-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - MT21613-O, LUCIANA GOMES DA SILVA - 

MT26537/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/11/2019 Hora: 11:50 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010862-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALCANTARA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010550-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA PIZARRO CHAFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001068-84.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ANA 

MONICA CAMPOS MESQUITA - MT8671-O, LEONARDO CAMPOS 

MESQUITA - MT19640-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 16:50 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021155-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA FONTOURA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Em razão da petição que consta do ID. 28925015, vislumbra que a 

parte reclamada se recusou a autorizar procedimento de consulta, assim 

sendo, não acatando o que foi deliberado por este Juízo. Desta feita, 

determino seja a parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar 

integral cumprimento ao que deliberado no ID. 27835301 e ID. 27522722. 

Anoto para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo, para a 

hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004039-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004039-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO DA SILVA MOURA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante, novamente, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia do 

histórico de cobranças/pagamentos da unidade consumidora objeto da 

demanda, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RAMALHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004812-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANO RAMALHO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos instrumento do mandato, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004909-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004909-87.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE REU: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004713-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GUIMARAES DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004713-20.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LAURA CRISTINA GUIMARAES DE DEUS REU: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos instrumento do mandato devidamente assinado pelo 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002910-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002910-02.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005167-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DIAS DE JESUS OAB - MT13541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005167-97.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIDIANE DIAS DE JESUS REQUERIDO: OSMAR DE LARA 

PINTO Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005193-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS FLEURY DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005193-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS SILVA DE MORAES REQUERIDO: IRIS FLEURY 

DIAS Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente 

para que proceda à apresentação do original do título de crédito à 

Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005121-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005121-11.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: ANDERSON DE 

OLIVEIRA FERREIRA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005667-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE WASSEM OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005667-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

WASSEM OSTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA 

ITALIANA S.P.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005128-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005128-03.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: MICHELE DIAS 

MOREIRA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 
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829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005168-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILEIA DA SILVA PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005168-82.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: DULCILEIA DA 

SILVA PONTES Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005180-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005180-96.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: ANTONIO NUNES 

DOS SANTOS FILHO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021669-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021669-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILSON ANTONIO BATISTA JUNIOR REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

Indefiro o pedido que consta no ID. 28905077, vez que inexistentes os 

requisitos autorizadores da medida pleiteada. Mantenho a decisão que 

consta no ID. 27638189 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se 

audiência de conciliação já designada. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURINETE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005085-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AURINETE DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VEDOVATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002578-35.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADILSON VEDOVATO DOS SANTOS REQUERIDO: EVANDRO DE SOUZA 

SANTOS Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005669-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA LENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005669-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDER DA 

SILVA LENZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005692-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILANYS ANDREA LOZANO MARQUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005692-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILANYS 

ANDREA LOZANO MARQUEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005296-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005296-05.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 19/03/2020 Hora: 10:45 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005706-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005706-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTINO 

DOMINGOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005712-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005712-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMAR RAMOS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANCO MOSHAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PEDRO DE MELLO - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008434-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

VIVIANE CRISTINA KUHN - MT0018988A, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

MT7694-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 11:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULIE YAUCHA DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000059-87.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - MT0016436A , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 23/03/2020 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 
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sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002534-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BORDIN TRELLES (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002681-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EXEQUENTE)

TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002681-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EXEQUENTE)

TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018385-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH PORTELLA FERREIRA (EXECUTADO)

DULCINEIA DE SOUZA QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004059-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005734-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA A.G.DIAS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005734-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAYARA 

A.G.DIAS - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA, JOYCE BRAGA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012258-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KREICE RODRIGUES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))
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Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008788-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLAYNNY KATHYLLY ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005754-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE REGINA SOUZA GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005754-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MEIRE REGINA 

SOUZA GERALDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RALPH ARCANJO DE OLIVEIRA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002572-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO SAINT GERMAIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA BUENO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MATOS DIAS DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GIORDANI (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019436-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARIO CHINIKOSKI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008379-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TUPANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005762-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005762-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

FERREIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009986-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005769-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX WILLIAN DE FIGUEIREDO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005769-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX WILLIAN 

DE FIGUEIREDO LEITE PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005776-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESKLLEY GOMES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005776-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESKLLEY 

GOMES SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005778-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNON FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005778-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGNON 

FERREIRA DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-52.2020.8.11.0001

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

MARCOS ANTONIO BEUX JUNIOR OAB - 003.529.461-21 

(REPRESENTANTE)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

Processo n. 1000611-52.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

REINALDO AMERICO ORTIGARA - MT9552-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001715-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAJAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MALUF PEREIRA (EXECUTADO)

MURILO MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de ar negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001715-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAJAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MALUF PEREIRA (EXECUTADO)

MURILO MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de ar negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005781-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGE CELLA TARTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005781-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGE CELLA 

TARTERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN CELLA TARTERO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010218-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA PORTUGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE FRANCA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000721-51.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 

09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011977-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte exequente para, em 05 (cinco) dias, juntar 

demonstrativo atualizado do débito a fim de viabilizar o prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010542-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CRUZ ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, procedo a intimação da parte contrária, para, querendo, 

manifestar-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009300-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007559-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MUNIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011299-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021535-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - MT15306-O, FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO - MT22037/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 

10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 238 de 324



comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003637-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERLEY LAURIANO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003637-58.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GUILHERME FONTANA SILVEIRA - MT19851-O, JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - MT10455-O, FELIPE FELIX DOS SANTOS - MT25065-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005234-62.2020.8.11.0001

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

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LUIZ BORGES DA SILVA OAB - 038.330.334-60 

(REPRESENTANTE)

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

Processo n. 1005234-62.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REPRESENTANTE: 

VANIA REGINA MELO FORT - MT4378-O, WENDER FELIPE DE ARRUDA 

CASTRO - MT27478/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 10:30 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005812-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MACHADO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005812-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

MACHADO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BUSSE FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004166-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLON BUSSE FRANTZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Em 

análise a inicial e documentos apresentados para decisão da medida 

liminar, foi possível constatar a inexistência de petição no ID. 28736034 - 

Petição Inicial. Assim, intime-se a parte promovente para que junte a 

petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para o prosseguimento do 

feito. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005057-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005057-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE DA SILVA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o extrato bancário 

atualizado em que consta o débito discutido nos autos, sob pena de 

indeferimento da medida liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005057-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005057-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE DA SILVA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o extrato bancário 

atualizado em que consta o débito discutido nos autos, sob pena de 

indeferimento da medida liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BUSSE FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004166-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLON BUSSE FRANTZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Em 

análise a inicial e documentos apresentados para decisão da medida 

liminar, foi possível constatar a inexistência de petição no ID. 28736034 - 

Petição Inicial. Assim, intime-se a parte promovente para que junte a 

petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para o prosseguimento do 

feito. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005057-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005057-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE DA SILVA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o extrato bancário 

atualizado em que consta o débito discutido nos autos, sob pena de 

indeferimento da medida liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BUSSE FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004166-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLON BUSSE FRANTZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Em 

análise a inicial e documentos apresentados para decisão da medida 

liminar, foi possível constatar a inexistência de petição no ID. 28736034 - 

Petição Inicial. Assim, intime-se a parte promovente para que junte a 

petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para o prosseguimento do 

feito. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BUSSE FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004166-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLON BUSSE FRANTZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Em 

análise a inicial e documentos apresentados para decisão da medida 

liminar, foi possível constatar a inexistência de petição no ID. 28736034 - 

Petição Inicial. Assim, intime-se a parte promovente para que junte a 

petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para o prosseguimento do 

feito. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005057-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005057-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE DA SILVA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o extrato bancário 

atualizado em que consta o débito discutido nos autos, sob pena de 

indeferimento da medida liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BUSSE FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004166-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLON BUSSE FRANTZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Em 

análise a inicial e documentos apresentados para decisão da medida 

liminar, foi possível constatar a inexistência de petição no ID. 28736034 - 

Petição Inicial. Assim, intime-se a parte promovente para que junte a 

petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para o prosseguimento do 

feito. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005826-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA CINTIA VILELA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005826-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARAISA CINTIA 

VILELA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY 

KELLY NUNES DE MELO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005771-58.2020.8.11.0001

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

LUIZ MAGNO MARQUES DA SILVA OAB - 945.849.071-53 

(REPRESENTANTE)

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (INTERESSADO)

 

Processo n. 1005771-58.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

ELIEZER JOSE TEIXEIRA - MT21149-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 

11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005842-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005842-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

SANTOS BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005845-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACARIO HAEFFNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS OAB - MT18973-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005845-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MACARIO 

HAEFFNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005818-32.2020.8.11.0001

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

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

JADER EMERSON SANTOS OAB - 495.861.811-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (INTERESSADO)

 

Processo n. 1005818-32.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

DORVALINO GLERIAN - MT18906-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 

11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005852-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005852-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURICIO 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006568-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK BRUNO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021155-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA FONTOURA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico nesta data que deixei de cumprir determinação ID 28983679, por 

quanto a parte promovida manifestou quanto ao cumprimento da liminar 

deferida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003967-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO DE MELO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003967-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIPOLITO DE MELO CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Peticiona a parte 

reclamante informando o descumprimento da liminar, porquanto a 

reclamada realizou a suspensão de energia diante do inadimplemento da 

fatura de novembro/2019, fatura essa resguardada na liminar Posto isso, 

determino seja a parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar 

integral cumprimento ao que deliberado na decisão de Id. 28703463, de 

modo a proceder a religação de energia na residência do reclamante, bem 

como suspender a fatura de novembro/2019. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) horas. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da 

medida, multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), em substituição 

àquela anteriormente fixada. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005516-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA LUZ MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005516-03.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ELIANE REGINA LUZ MACHADO REU: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos a petição inicial, porquanto não 

juntada devidamente, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

art. 321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005857-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAYANE 

CRISTINA BARROS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA 

CURVO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 24/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014521-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R-F2 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014521-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCISIO FOLETTO PEREIRA REQUERIDO: R-F2 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos, Aguarde-se a audiência de 

conciliação. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GARCIA CRIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000840-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILLA GARCIA CRIADO REQUERIDO: 123 VIAGENS E 

TURISMO LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, Diante do manifesto 

equivoco, reconsidero a decisão de Id. 28996888. Redesigne-se a 

audiência de conciliação conforme pauta em juízo. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020505-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JUNIOR DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020505-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERSON JUNIOR DE BRITO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, Diante da falta do retorno da carta de citação do 

reclamado nos autos e considerando o longo tempo sem resposta, 

impõe-se a expedição de nova carta de citação. Designe-se Audiência de 

conciliação conforme pauta em juízo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006681-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVA AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNIBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006681-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRAVA AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 

LTDA REQUERIDO: TECNIBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

Vistos, Diante da falta do retorno da carta de citação do reclamado nos 

autos e considerando o longo tempo sem resposta, impõe-se a expedição 

de nova carta de citação. Designe-se Audiência de conciliação conforme 
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pauta em juízo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004611-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE URGÊNCIA na qual busca a parte reclamante que seja a 

reclamada compelida a excluir seu nome do Sistema de Informações de 

Crédito do Banco Central do Brasil. Passo à análise da medida liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos a parte reclamante informa que seu nome encontra-se com restrição 

no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, porém 

não comprova o alegado, sendo que o próprio Banco informa que não há 

qualquer dívida registrado no CPF da parte promovente. Ocorre que não 

consta dos autos qualquer comprovação de tal situação, isto é, de que 

tenha efetivamente seu nome esteja registrado no Sistema de Informações 

de Crédito do Banco Central do Brasil. Posto isso é que entendo não 

estarem presentes os requisitos ensejadores da medida liminar pleiteada. 

Oportuno registrar que ainda que se possa vislumbrar a presença de 

perigo de dano, tal por si só não é suficiente à concessão da tutela de 

urgência se a ele não se somar a existência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada 

em razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da 

medida liminar. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022085-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022085-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RUBENS BERNARDO DE AGUIAR REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o 

descumprimento da liminar. Em razão da petição de ID. 28927441, 

vislumbra que a parte reclamada não realizou a retirada do nome do 

promovente dos cadastros de proteção ao crédito, assim sendo, não 

acatando o que foi deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a 

parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar integral 

cumprimento ao que deliberado no ID. 27806678. Anoto para tanto o prazo 

de 05 (cinco) dias. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da 

medida, multa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição 

àquela anteriormente fixada. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012334-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012334-05.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: WESLEY LOJOR DA COSTA REQUERIDO: UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006396-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCIO RIBEIRO DE ASSIS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto 

no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo 

primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011853-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011853-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Tendo sido interposto no prazo legal, 

tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004666-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004666-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABELA DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA GONCALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 

caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010960-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE AMANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010960-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONICE AMANCIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022256-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CUSTODIO OZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ASSAI LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022256-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO CUSTODIO OZAN REQUERIDO: SUPERMERCADO 

ASSAI LTDA, BANCO ITAUCARD S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Cuida-se de pedido 

liminar formulado por ROBERTO CUSTODIO OZAN na qual pretende ter seu 

nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que o débito apontado pelas partes reclamadas SUPERMERCADO ASSAI 

LTDA, BANCO ITAUCARD S/A e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO registrado no rol de inadimplentes é 

inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito não existe, uma vez que, não possui débitos com as promoventes. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$64,12 (sessenta e quatro reais e doze centavos), com data de 

inclusão de 09/junho/2018. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004978-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA DE CARVALHO OZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES DE CASTRO (REQUERIDO)

3 F'S COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004978-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMAR APARECIDA DE CARVALHO OZAN REQUERIDO: 

3 F'S COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME, FERNANDO ALVES 

DE CASTRO Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c TUTELA DE 

EVIDÊNCIA na qual busca a reclamante que seja a reclamada compelida a 

devolver a “Aliança e anel solitário” da parte promovente, que foram 

apenas para manutenção e limpeza. Passo análise da liminar. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e 

cumulativamente que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que, in casu, concorrem. Conforme se evola dos 

autos há documentação bastante capaz de conduzir à verossimilhança da 

alegação vertida na inicial, porquanto resta demonstrada que os objetos 

foram entregues para realizar manutenção/reparo e limpeza no dia 

30/setembro/2019 e até a presente data não houve a devolução dos bens 

da parte reclamante. A documentação que aparelha o pedido serve para 

demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam o deferimento da 

medida requerida. O perigo de dano é patente, visto que os objetos da 

parte reclamante deveriam ser devolvidos até o dia 03/outubro/2019 e até 

a presente data, há mais de 04 (quatro) meses, não teve a devolução de 

seus próprios bens. Por tais razões é que entendendo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida e de conseguinte DEFIRO a 

tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que proceda a 

devolução da Aliança e anel solitário, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da efetiva intimação. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento 

da medida, multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009751-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO WICHOCKI OAB - MT19551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 244 de 324



FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009751-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Cumprindo ao Estado-juiz proferir uma 

sentença justa, impõe-se converter o julgamento em diligências para 

determinar : (1) informe o Reclamante quando solicitou a desistência, 

precisando a data , se possível; (2) informe a Reclamada qual é o prazo 

de validade do bilhete adquirido pelo Reclamante, eis que essa informação 

não consta no documento que emitiu; Prazo: 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de 

fevereiro de 2020. João A. Menna B. Duarte Juiz de Direito Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004960-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA COUTINHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004960-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL REQUERIDO: FABIANO DA SILVA 

COUTINHO - ME Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

VIOLAÇÃO DIREITO AUTORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por KARINA 

SILVA CABRAL em face de FABIANO DA SILVA COUTINHO - ME. Busca a 

parte reclamante que a reclamada promova a retirada da matéria 

j o r n a l í s t i c a  d e  s u a  a u t o r i a  d o  s i t e  e l e t r ô n i c o 

https://www.newsrondonia.com.br/noticias/homicidio+mae+e+namorada+

espancam+e+matam+crianca+de+tres+anos/141426, visto que publicado 

sem a sua autorização. Passo a analisar o pedido. Com efeito, conforme 

se colhe dos autos, a parte reclamante fez a prova suficiente a conduzir a 

um juízo de verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. A 

fortalecer o conjunto de provas a parte colacione o endereço eletrônico, a 

matéria publicada e a data em que houve a publicação da matéria de sua 

autoria. Ora, acerca de tal pedido de antecipação da tutela tenho que o 

Estatuto Processual Civil possibilita ao Magistrado que, provocado, 

antecipe, total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, 

desde que, preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, 

quais sejam, a existência de prova inequívoca a fundamentar a 

verossimilhança do alegado e cumulativamente que haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ou ainda que fique demonstrado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

Assim, não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode se constituir como 

irreparável. Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova a exclusão da 

m a t é r i a  p u b l i c a d a  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

https://www.newsrondonia.com.br/noticias/homicidio+mae+e+namorada+

espancam+e+matam+crianca+de+tres+anos/141426, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Fixo para a hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada audiência 

de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGBERTO JUNIOR DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005127-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGBERTO JUNIOR DE PAULA REU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos, Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Entretanto, é sabido que a tutela antecipada deve corresponder à tutela 

definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não 

ofereça possibilidade de discussão, que convença por sua “aparência de 

verdade”. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do feito para a sentença final de mérito, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

da parte requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à 

inicial, não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela antecipada, consistente na prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações. Nesse sentido: Agravo de instrumento – 

Ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de 

urgência para exclusão da negativação do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito- Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos 

legais previstos no art. 300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes 

a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, 

que a cobrança objeto de questionamento, e que deu origem à 

negativação, foi efetivada de forma indevida – Necessidade de dilação 

probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP 

20699417620188260000 SP 2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio 

Gomes, Data de Julgamento: 08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/05/2018. Logo, mostrando-se necessária a dilação 

probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005452-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos que experimentou em razão de ato 

praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante reside na cidade de Barão de Melgaço e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito 

pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; 

ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota 

que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 
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competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Santo Antônio do Leverger. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005272-74.2020.8.11.0001. AUTOR: 

CLODOALDO LEITAO DE MELO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a concessão de 

medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de telefonia junto à 

linha nº (65) 98124-8063 que deixou de operar por ato devido à 

reclamada. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito 

vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que 

não se pode atribuir à parte reclamante. Ocorre que o serviço restou 

inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos e 

inexistência de qualquer pedido de cancelamento da linha. O perigo de 

dano se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para 

tanto tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda consignar que 

a referida linha telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta de 

trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não 

soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda 

que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a 

medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim 

de DETERMINAR a reclamada que promova o restabelecimento do serviço 

de telefonia referente ao terminal móvel (65) 98124-8063, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, para 

o caso de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004750-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE 

LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA que a parte reclamante formula em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que 

seja determinado a regularização da instalação do cano de bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente. Passo à 

análise do pedido. A parte colaciona aos autos documentos e fotos que 

comprovam o desnível do cano de bico até a casa da parte promovente, 

para que haja a passagem de esgoto de sua residência, o que atualmente 

não existe. Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé. Posto isso, 

com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte 

reclamada intimada para regularizar a instalação do cano bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Em caso de descumprimento da medida, fixo a multa no importe 

de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004750-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE 

LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA que a parte reclamante formula em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que 

seja determinado a regularização da instalação do cano de bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente. Passo à 

análise do pedido. A parte colaciona aos autos documentos e fotos que 

comprovam o desnível do cano de bico até a casa da parte promovente, 

para que haja a passagem de esgoto de sua residência, o que atualmente 

não existe. Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé. Posto isso, 

com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte 

reclamada intimada para regularizar a instalação do cano bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Em caso de descumprimento da medida, fixo a multa no importe 

de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005272-74.2020.8.11.0001. AUTOR: 

CLODOALDO LEITAO DE MELO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a concessão de 

medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de telefonia junto à 

linha nº (65) 98124-8063 que deixou de operar por ato devido à 

reclamada. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito 

vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que 

não se pode atribuir à parte reclamante. Ocorre que o serviço restou 

inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos e 

inexistência de qualquer pedido de cancelamento da linha. O perigo de 

dano se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para 

tanto tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda consignar que 
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a referida linha telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta de 

trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não 

soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda 

que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a 

medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim 

de DETERMINAR a reclamada que promova o restabelecimento do serviço 

de telefonia referente ao terminal móvel (65) 98124-8063, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, para 

o caso de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004960-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA COUTINHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004960-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL REQUERIDO: FABIANO DA SILVA 

COUTINHO - ME Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

VIOLAÇÃO DIREITO AUTORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por KARINA 

SILVA CABRAL em face de FABIANO DA SILVA COUTINHO - ME. Busca a 

parte reclamante que a reclamada promova a retirada da matéria 

j o r n a l í s t i c a  d e  s u a  a u t o r i a  d o  s i t e  e l e t r ô n i c o 

https://www.newsrondonia.com.br/noticias/homicidio+mae+e+namorada+

espancam+e+matam+crianca+de+tres+anos/141426, visto que publicado 

sem a sua autorização. Passo a analisar o pedido. Com efeito, conforme 

se colhe dos autos, a parte reclamante fez a prova suficiente a conduzir a 

um juízo de verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. A 

fortalecer o conjunto de provas a parte colacione o endereço eletrônico, a 

matéria publicada e a data em que houve a publicação da matéria de sua 

autoria. Ora, acerca de tal pedido de antecipação da tutela tenho que o 

Estatuto Processual Civil possibilita ao Magistrado que, provocado, 

antecipe, total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, 

desde que, preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, 

quais sejam, a existência de prova inequívoca a fundamentar a 

verossimilhança do alegado e cumulativamente que haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ou ainda que fique demonstrado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

Assim, não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode se constituir como 

irreparável. Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova a exclusão da 

m a t é r i a  p u b l i c a d a  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

https://www.newsrondonia.com.br/noticias/homicidio+mae+e+namorada+

espancam+e+matam+crianca+de+tres+anos/141426, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Fixo para a hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada audiência 

de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGBERTO JUNIOR DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005127-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGBERTO JUNIOR DE PAULA REU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos, Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Entretanto, é sabido que a tutela antecipada deve corresponder à tutela 

definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não 

ofereça possibilidade de discussão, que convença por sua “aparência de 

verdade”. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do feito para a sentença final de mérito, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

da parte requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à 

inicial, não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela antecipada, consistente na prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações. Nesse sentido: Agravo de instrumento – 

Ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de 

urgência para exclusão da negativação do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito- Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos 

legais previstos no art. 300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes 

a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, 

que a cobrança objeto de questionamento, e que deu origem à 

negativação, foi efetivada de forma indevida – Necessidade de dilação 

probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP 

20699417620188260000 SP 2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio 

Gomes, Data de Julgamento: 08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/05/2018. Logo, mostrando-se necessária a dilação 

probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005452-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos que experimentou em razão de ato 

praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante reside na cidade de Barão de Melgaço e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito 

pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; 

ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota 

que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 
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permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Santo Antônio do Leverger. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004750-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE 

LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA que a parte reclamante formula em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que 

seja determinado a regularização da instalação do cano de bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente. Passo à 

análise do pedido. A parte colaciona aos autos documentos e fotos que 

comprovam o desnível do cano de bico até a casa da parte promovente, 

para que haja a passagem de esgoto de sua residência, o que atualmente 

não existe. Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé. Posto isso, 

com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte 

reclamada intimada para regularizar a instalação do cano bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Em caso de descumprimento da medida, fixo a multa no importe 

de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGBERTO JUNIOR DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005127-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGBERTO JUNIOR DE PAULA REU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos, Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Entretanto, é sabido que a tutela antecipada deve corresponder à tutela 

definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não 

ofereça possibilidade de discussão, que convença por sua “aparência de 

verdade”. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do feito para a sentença final de mérito, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

da parte requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à 

inicial, não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela antecipada, consistente na prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações. Nesse sentido: Agravo de instrumento – 

Ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de 

urgência para exclusão da negativação do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito- Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos 

legais previstos no art. 300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes 

a demonstrar, neste momento processual e de forma indene de dúvidas, 

que a cobrança objeto de questionamento, e que deu origem à 

negativação, foi efetivada de forma indevida – Necessidade de dilação 

probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP 

20699417620188260000 SP 2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio 

Gomes, Data de Julgamento: 08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/05/2018. Logo, mostrando-se necessária a dilação 

probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005272-74.2020.8.11.0001. AUTOR: 

CLODOALDO LEITAO DE MELO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a concessão de 

medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de telefonia junto à 

linha nº (65) 98124-8063 que deixou de operar por ato devido à 

reclamada. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito 

vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que 

não se pode atribuir à parte reclamante. Ocorre que o serviço restou 

inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos e 

inexistência de qualquer pedido de cancelamento da linha. O perigo de 

dano se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para 

tanto tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda consignar que 

a referida linha telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta de 

trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não 

soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda 

que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a 

medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim 

de DETERMINAR a reclamada que promova o restabelecimento do serviço 

de telefonia referente ao terminal móvel (65) 98124-8063, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, para 

o caso de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004750-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE 

LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA que a parte reclamante formula em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que 
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seja determinado a regularização da instalação do cano de bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente. Passo à 

análise do pedido. A parte colaciona aos autos documentos e fotos que 

comprovam o desnível do cano de bico até a casa da parte promovente, 

para que haja a passagem de esgoto de sua residência, o que atualmente 

não existe. Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé. Posto isso, 

com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte 

reclamada intimada para regularizar a instalação do cano bico em 

profundidade adequada ao nível da casa da parte promovente, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Em caso de descumprimento da medida, fixo a multa no importe 

de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005452-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos que experimentou em razão de ato 

praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante reside na cidade de Barão de Melgaço e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito 

pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; 

ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota 

que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Santo Antônio do Leverger. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005781-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGE CELLA TARTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005781-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGE CELLA TARTERO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela reclamante na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pela reclamada registrado no rol de inadimplentes. O pleito 

merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, porquanto a reclamada cobrou de forma dobrada o mês de 

novembro/2019, com data de vencimento em 05/dezembro/2019. Importa 

considerar que a prova possível de ser apresentada pela parte reclamante 

aportou aos autos, isto é, a cobrança de forma dobrada através das 

faturas juntadas e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR que a 

reclamada suspenda a exigibilidade do débito apontado pela requerente 

qual seja a fatura em aberto referente ao mês de novembro/2019, bem 

como, a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada 

junto ao SPC e eventuais outros órgãos, no valor de R$ 106,01 (centos e 

seis reais e um centavo), com data de inclusão de 28/janeiro/2020. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Ademais, que se abstenha de promover a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica junto à UC n° 6/1699258-8, no que se 

refere ao objeto da presente ação. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-23.2020.8.11.0001

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

LUIZ MAGNO MARQUES DA SILVA OAB - 945.849.071-53 

(REPRESENTANTE)

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005741-23.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: LUIZ MAGNO MARQUES DA SILVA INTERESSADO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela 

parte reclamante na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a reclamada, que desse causa aos débitos levados à 

inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que os débitos são inexistentes, uma vez que não possui 

relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência das anotações 

que decorrem em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 
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restrição ao crédito, no que diz com os débitos apontados pela reclamada 

junto ao SERASA e eventuais outros órgãos, ambos no valor de R$ 189,51 

(cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavo), ambas também 

com data de inclusão de 13/outubro/2019, com vencimento em 

10/setembro/2019 em 20/agosto/2019. Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005577-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GOMES DE MELO FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005577-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA CICERA GOMES DE MELO FILHA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela 

parte reclamante na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a reclamada, que desse causa ao débito levado à inscrição 

no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não possui 

relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada 

junto ao SERASA e eventuais outros órgãos, no valor de R$ 482,17 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), com data de 

inclusão de 25/abril/2019. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005778-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNON FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005778-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGNON FERREIRA DA COSTA JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se 

de pedido liminar formulado por AGNON FERREIRA DA COSTA JÚNIOR na 

qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito 

sob o argumento de que inexiste o débito apontado pela reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e registrado 

no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Com efeito a parte reclamante demonstra por meio da 

documentação encartada aos autos que o débito levado à inscrição 

inexiste, porquanto comprovado o seu pagamento em data de 

13/março/2019, conforme documento de Id. nº 29035475. Ademais, ainda 

que o pagamento tenha se operado após a data de vencimento indicada, é 

certo que com a sua efetivação não mais se mostrava amparada a sua 

manutenção no órgão de proteção ao crédito, mostrando-se, pois, 

satisfeito o requisito consistente na prova que demonstra a probabilidade 

do direito alegado. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre em 

seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde 

de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Vale acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual, até porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar 

a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada 

para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA, no valor de R$40,84 (quarenta reais e oitenta 

e quatro centavos), com data de inclusão do dia 26/fevereiro/2019 e data 

de vencimento do dia 26/janeiro/2019. Intime-se, pessoalmente, a parte 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004229-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004229-05.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JOSE PAULO DA 

SILVA RECLAMADO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O I- 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual 

pretende ter excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O pleito 

vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos não se colhe a presença do requisito consistente no 

periculum in mora, porquanto a anotação registra data de inclusão 

longínqua, fato que permite verificar que a parte já convivia com a 

mencionada restrição, nada se verificando dos autos que permita inferir a 

alegada urgência para a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011767-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LAURA DA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011767-71.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELIZANGELA LAURA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATTOS MARTINES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATTOS MARTINES OAB - MT21580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002611-25.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FERNANDO DE MATTOS MARTINES REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, 

declaro extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021812-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BOTELHO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021812-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA ESPÓLIO: CARLOS 

EDUARDO BOTELHO Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o 

presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL RODRIGUES FRANCO (EXECUTADO)

CAIO JULIO CESAR GIORDANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001710-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: CAIO 

JULIO CESAR GIORDANO, GABRIEL RODRIGUES FRANCO Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012864-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO ANTONIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012864-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JESUINO 

ANTONIO DE ARRUDA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do 

acordo deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Y. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - 819.925.991-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005227-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: Y. C. B. REPRESENTANTE: RODOLFO FERNANDO BORGES REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante, 

representada por sua genitora postula a presente ação de indenização 

por dano moral. Conforme se evola da norma legal constante do art. 8º, 

caput, da Lei nº 9.099/95, não serão admitidos como parte nos juizados 

especiais dentre outros, os incapazes, situação na qual se enquadra o 

reclamante. Conforme se colhe da documentação que aparelha a inicial, o 

reclamante registrou nascimento em data de 03/março/2008, contando 

atualmente com 11 anos, logo, não ostenta ainda a capacidade civil, 

conforme comando presente na norma do art. 4º, inciso I do CC. Assim é 

que não se pode admitir seja a demanda proposta por pessoa que não 

pode servir como parte, ainda que representada, em razão da 

incapacidade civil e do comando legal presente na lei de regência (Lei nº 

9.099/95). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito e 

o faço com fulcro na norma do art. 51, inciso IV da Lei nº 9.099/95, eis que 

é a parte reclamante incapaz para os atos da vida civil, encontrando óbice 

a que seja parte em procedimento que tramita no Juizado Especial Cível. 

Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1011506-09.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS Reclamada: BANCO BRADESCO S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 132,26 

(cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), inserida em 

01/06/2019 e R$ 75,84 (setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 

inserida em 23/05/2019, as quais a parte reclamante alega desconhecer a 

origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 

documentação anexada pela parte autora é pertinente para comprovar os 

fatos narrados na exordial. 3. No mérito, a ação deve ser julgada 

improcedente. Dá analise dos documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a ré, 

pois a reclamada anexou aos autos proposta com assinatura semelhante 

a do autor e extratos demonstrando a utilização dos serviços. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que, os documentos colacionados pela parte 

Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse 

modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

NCPC. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII) . Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS em 

desfavor da reclamada BANCO BRADESCO S/A. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019487-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019487-89.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MARCOS 

ROBERTO ALVES JUNIOR RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO S E N T E 

N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019672-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERALDO OLIVEIRA VINDILINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019672-30.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: VERALDO 

OLIVEIRA VINDILINO RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO S E N T E N Ç 

A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019700-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRYA NAGY DE OLIVEIRA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019700-95.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: WALKIRYA 

NAGY DE OLIVEIRA MARCOLINO RECLAMADO(A): BANCO ITAUCARD 

S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou do termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, 

mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – 

T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, 

o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito 

Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, 

pessoalmente. Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – 

a sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre 

como conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua 

contumácia, significando o abandono do processo. (Juizados Especiais 

Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – 

cremos que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o 

autor refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019713-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA SIQUEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1019713-94.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: RAQUEL SOUZA 

SIQUEIRA CONCEICAO RECLAMADO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA S E N 

T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014791-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DA SILVA GUTIERREZ (REQUERENTE)

MAURICIO RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014791-10.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MAURICIO 

RODRIGUES PINTO e outros RECLAMADO(A): MARIA DAS GRACAS 

RODRIGUES SILVA S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020720-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020720-24.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: DIVALDO DOS 

SANTOS RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De 

efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, custas pela parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020739-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS GABRIELE FRANCISCA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020739-30.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: THAYS 

GABRIELE FRANCISCA RIBEIRO RECLAMADO(A): BANCO BRADESCARD 

S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou do termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, 

mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – 

T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, 

o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito 

Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, 

pessoalmente. Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – 

a sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre 

como conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua 

contumácia, significando o abandono do processo. (Juizados Especiais 

Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – 

cremos que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o 

autor refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 
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impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020740-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE AMANCIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020740-15.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: GEIZE AMANCIA 

MARIA DE OLIVEIRA RECLAMADO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou do termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, 

mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – 

T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, 

o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito 

Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, 

pessoalmente. Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – 

a sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre 

como conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua 

contumácia, significando o abandono do processo. (Juizados Especiais 

Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – 

cremos que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o 

autor refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE PEREIRA PEIXOTO (AUTOR)

ELIZAMIL FONTES PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL BARROS SAMPAIO OAB - MT25408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005530-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZAMIL 

FONTES PEIXOTO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL 

BARROS SAMPAIO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005536-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE PEREIRA BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE SOUZA COELHO 70082672156 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005536-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIANE PEREIRA 

BELARMINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MEIRA 

TAVARES DE LIMA POLO PASSIVO: JUAREZ DE SOUZA COELHO 

70082672156 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005537-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UMBERLINA PINTO DE A MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT27358/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005537-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:UMBERLINA 

PINTO DE A MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANKLIN WILL 

ALBUQUERQUE SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005538-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1005538-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NUNES DO 

BONFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCIMARA ISRAEL DA SILVA, 

GILMAR ISRAEL DA SILVA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005545-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005545-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

FERNANDES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE INGRID LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005547-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE INGRID 

LOPES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005553-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005553-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSON DA 

SILVA RAMALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DAMASCENO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YVINNA PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT0015135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005586-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

DAMASCENO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YVINNA 

PATRICIA SILVA SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005600-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILAMAR DALLEMOLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

PROCESSO n. 1005600-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DILAMAR 

DALLEMOLE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005604-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE DE SOUSA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005604-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DILENE DE 

SOUSA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005630-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

LOPES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 
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fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005642-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON LYNNEKER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005642-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYKON 

LYNNEKER SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005657-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005657-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAM 

CARDOSO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005662-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLYN DE ARRUDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005662-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELLYN DE 

ARRUDA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005666-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MILITINO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005666-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

MILITINO DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005676-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005684-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LUZIA RAMIRES DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005684-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILENE LUZIA 

RAMIRES DE ARRUDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005697-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE YARA CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005697-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

YARA CAMPOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE YARA CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005702-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

YARA CAMPOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002142-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINO AMARAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002142-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES POLO PASSIVO: DURVALINO AMARAL 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005744-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005744-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA PATRICIA 

CORDEIRO DO AMARAL VAILANT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020812-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RABELO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1020812-02.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: LEANDRO JOSE DA SILVA 

Endereço: SANTA CATARINA, 575, CENTRO, LINDOESTE - PR - CEP: 

85826-000 POLO PASSIVO: Nome: FELIPE RABELO GONCALVES DA 

SILVA Endereço: RUA VINTE E SETE, 207, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-595 INTIMANDO(A): _____ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Audiência de Instrução e Julgamento Data: 

02/03/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020812-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 258 de 324



LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RABELO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

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

1020812-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

LEANDRO JOSE DA SILVA Endereço: SANTA CATARINA, 575, CENTRO, 

LINDOESTE - PR - CEP: 85826-000 POLO PASSIVO: Nome: FELIPE RABELO 

GONCALVES DA SILVA Endereço: RUA VINTE E SETE, 207, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-595 I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Audiência de Instrução e Julgamento Data: 

02/03/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005750-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PINTO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005750-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE PINTO 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON FERREIRA MAIA 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005752-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEN BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005752-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLEN BRAGA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012180-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ABAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1012180-84.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Planos 

de Saúde, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA ABAD Endereço: RUA JABORANDI, 405, JARDIM 
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GRAMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-350 POLO PASSIVO: Nome: 

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: RUA 

CONDESSA DE SÃO JOAQUIM, 348, 10 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01320-000 Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: AVENIDA 

ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 

Senhor(a): ANDREIA ABAD A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020002-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1020002-27.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.303,04 ESPÉCIE: [Cheque, Assistência Judiciária 

Gratuita, Ato / Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS 

Endereço: RUA ALEMANHA, 18, QUADRA 08, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-410 POLO PASSIVO: Nome: DIEGO ALEX BORBA 

NOGUEIRA Endereço: RUA TRINTA (Lot Jd Industriário I), 614, SALA 11, 

JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-666 Senhor(a): J M M 

PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005764-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ABADIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005764-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO 

ABADIA LIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005779-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISJONY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005779-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISJONY 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005796-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAM DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GOMES OAB - MT19604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hiper mercado Extra (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005796-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADONIRAM DE 

LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO DA SILVA GOMES POLO 

PASSIVO: Hiper mercado Extra FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020898-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AUGUSTO GOMES PORTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1020898-70.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.384,20 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MATHEUS AUGUSTO GOMES PORTAO Endereço: RUA SEIS, 157, 

RESIDENCIAL IMOLA AP 16 TORRE 05, PARQUE RESIDENCIAL DAS 

NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-851 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): MATHEUS AUGUSTO GOMES PORTAO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005807-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL HEALTHCARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES 

EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. L. VASCONCELOS - ME - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005807-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIONAL 

HEALTHCARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA CRISTINA BRANDAO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI POLO PASSIVO: J. J. L. VASCONCELOS - 

ME - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Acolho o pedido de emenda a inicial 

constante no petitório de evento ID. 29015238 e 29015239. Dê-se integral 

cumprimento à decisão de Id28967623. Aguarde-se a audiência de 

conciliação já designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006948-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTHON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA LUCIA DE QUEIROZ BRITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1006948-91.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.895,48 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIETE MARIA 

DE SOUZA PEREIRA - ME Endereço: RUA SETENTA E SETE, 26, Qda 73, 

CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-032 POLO PASSIVO: Nome: ANA 

LUCIA DE QUEIROZ BRITO Endereço: RUA FAISÃO, 19, Qda 74, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-284 Nome: WELLYNGTHON TEIXEIRA DA 

SILVA Endereço: RUA FAISÃO, 19, Qda 74, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-284 Senhor(a): ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO MACHADO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS NASCIMENTO OAB - MT11631/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005833-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

MACHADO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARIA DE 

JESUS NASCIMENTO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005838-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005838-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010628-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMA COMERCIO DE MOVEIS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pela parte 

Reclamante (evento 26165408). Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005537-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UMBERLINA PINTO DE A MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT27358/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR” na qual 

pretende a parte reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim 

de restabelecer o fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 

6/286662-2, bem assim que realize a transferência da titularidade da 

mencionada UC para seu nome. II- Defiro a concessão da medida. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que coexistem nos 

autos. A parte logra demonstrar nesta fase processual que é a residente 

no imóvel com U.C. n° 6/286662-2 e quem utiliza os serviços de energia. 

Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a 

fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está 

amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite 

a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que instalada a UC nº 

6/286662-2. DEFIRO ainda o pedido que visa a transferência da titularidade 

da UC para o nome da parte reclamante. Anoto para tanto o prazo de 04 

(quatro) horas. Fixo, na hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Deverá o Sr. Meirinho fazer constar 

de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. III- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005538-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por JOSE NUNES DO 

BONFIM na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e registrado no 

rol de inadimplentes. II. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado 

pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 

negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos 

autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada. Intime-se a reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO 

para que promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais). III- Já designada sessão de conciliação, 

citem-se as partes reclamadas. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por EDIVAN MARTINS 

SANTANA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e 

registrado no rol de inadimplentes. II. O pleito merece acolhimento. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de 

existirem créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com 

o débito apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais). III- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020580-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESTER REZENDE SOUZA (REQUERENTE)

KATIANE FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAL 

C/C TUTELA ANTECIPADA" na qual pretende os reclamantes a concessão 

da tutela de urgência para o fim de que a reclamada tome a providências 

necessárias para solucionar a infiltração com odor em sua residência. II. 

Defiro o pleito. Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para 

que se possa conceder a tutela de urgência, se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que, in casu, concorrem. Conforme se evola dos 

autos a prova da verossimilhança no que tange a infiltração com odor 

decorrente da fosse da reclamada se assenta nas fotografias e filmagens 

juntadas aos autos, as quais permitem inferir que há infiltração na 

residência da reclamada. Quanto ao perigo de dano, este se apresenta 

expresso na insalubridade provocada os reclamantes e aos demais 

moradores da residência, porquanto resta documentado nos autos que 

por vezes experimenta a infiltração da fossa que invade sua residência 

trazendo consigo além de mau cheiro, latente risco à saúde dos 

moradores. Traz maior reforço ainda o fato de que, os problemas não 

foram solucionados, mesmo tendo os reclamantes insistidos em manter 

contato com a reclamada para efetivação dos reparos. Tais 

circunstâncias são suficientes para demonstrar a presença dos requisitos 

que autorizam a concessão da tutela. Posto isso, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que proceda a 

manutenção da infiltração da fossa na residência dos reclamantes. Anoto 

para tanto o prazo de 10 (dez) dias para o início das obras necessárias, 

observando que, acaso haja atraso ou descumprimento, arcará a 

reclamada com multa que fixo, desde já, no montante de R$3.000,00 (três 

mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor dos reclamantes. III- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004842-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARINA AUXILIADORA DE PINHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” na qual pretende a parte reclamante a concessão da tutela de 

urgência para o fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica 

junto à UC nº 6/719044-0, bem assim que realize a transferência da 

titularidade da mencionada UC para seu nome. II- Defiro a concessão da 

medida. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que coexistem nos 

autos. A parte logra demonstrar nesta fase processual que é a residente 

no imóvel com a U.C. n° 6/719044-0 e quem utiliza os serviços de energia. 

Tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a 

fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está 

amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite 

a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que instalada a UC nº 

6/719044-0. DEFIRO ainda o pedido que visa a transferência da titularidade 

da UC para o nome da parte reclamante. Anoto para tanto o prazo de 04 

(quatro) horas. Fixo, na hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Deverá o Sr. Meirinho fazer constar 

de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. III- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005750-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PINTO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão do pacote adicional de internet 

diante da inexistência de contratação. II- O pleito merece acolhimento. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da cobrança, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do 

que contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, o pacote 

adicional de internet em nome da autora. Na hipótese de descumprimento 

da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. III- 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005536-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE PEREIRA BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE SOUZA COELHO 70082672156 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA” na qual pretende a reclamante a concessão da tutela de 

urgência para o fim de que a reclamada proceda com o pagamento do 

conserto do aparelho celular na empresa F.CELL. II. O pleito não merece 

acolhimento. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende a concessão da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários a comprovação de suas alegações. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

a reclamante alega que levou seu aparelho de celular em pleno 

funcionamento na loja reclamada para trocar a tela. No entanto, quando foi 

buscá-lo, foi informada que foi danificada a placa do seu aparelho e 

precisaria troca-la, porém sem previsão de data para realizar a troca. 

Aduz que retornou na loja da reclamada e exigiu a nota fiscal do serviço e 
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a devolução de seu aparelho, pois não ficaria a mercê de um conserto 

futuro e incerto. No caso vertente, verifico que a reclamante pugna pelo 

pagamento do conserto do aparelho conforme orçamento da empresa 

F.CELL, inexistindo nos autos, em análise perfunctória, elementos que 

possibilitam a correta apreciação sobre o equívoco. Desta feita, verifico 

que é prudente e recomendável postergar-se a solução do pleito 

formulado liminarmente para quando da entrega da prestação jurisdicional, 

após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do 

devido processo legal e seus consectários. Logo, mostrando-se 

necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da 

demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. III- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014401-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 27273488), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente a Reclamada, representada por preposto, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. A presença 

das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51”. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006754-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006754-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENEDITO DA SILVA SANTOS REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de Reclamação cível em que a 

parte Autora busca o recebimento de indenização por danos materiais e 

morais, ante a não devolução de valores após o cancelamento da compra 

realizada perante uma loja da Reclamada É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Afasto a preliminar arguida. A alegação de 

ilegitimidade passiva da ré não procede, uma vez que, por ser a 

intermediadora da transação integra a cadeia de fornecedores e, assim, 

possui responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme artigo 

7º, parágrafo único do Código de Defesa do consumidor. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide, 

assim, dispenso a instrução, o que determina o julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.. 4. 

No mérito a ação é Procedente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

reclamado está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe o reclamado provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A Autora narra 

em sua exordial que em 06/04/2019 realizou a compra de um aparelho de 

mini ar condicionado perante uma loja online da Reclamada pelo valor de 

R$ 216,20, contudo, após o recebimento do produto optou pelo 

cancelamento da compra, sendo aceito pelo gerente da loja, que lhe 

informou que o valor seria estornado em sua conta, o que não ocorreu até 

a presente data. A Reclamada, por sua vez, sustenta que não praticou 

qualquer ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar. No entanto, da análise 

dos autos, verifica-se que apesar de a Reclamante ter realizado a 

postagem para devolução do produto em 22/04/2019, conforme Id nº 
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23666370, até a presente data não houve o estorno do valor da compra 

do produto. Assim sendo, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Portanto, a Reclamada deve restituir os 

valores pagos pela Autora e ainda não reembolsados a ela. Destaco que a 

responsabilidade da requerida como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ‘O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.’ Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, houve falha na prestação do serviço na medida em que 

a reclamada efetuou retenção indevida dos valores pagos pela Autora, 

que buscou incessantemente a restituição dos mesmos, sendo negado 

pela Reclamada. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da retenção indevida 

efetivada de valores pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Assim, acolho o pleito autoral e reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por BENEDITO 

DA SILVA SANTOS em desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A para 

CONDENAR a Reclamada a restituir ao Autor o valor de R$ 216,20 

(duzentos e dezesseis reais e vinte centavos), corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da citação; bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

da citação. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de 

Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005525-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005535-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005535-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANO LUIS 

DE SOUZA FERRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005541-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAILSON DA 

SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005544-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005544-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

FERNANDES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005566-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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BEATRIZ LETICIA DAMASCENO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005566-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BEATRIZ LETICIA 

DAMASCENO DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005597-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005597-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON DE 

JESUS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELA QUINTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005613-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELA 

QUINTERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005622-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005622-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEANE 

MATOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005623-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005623-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

CONCEICAO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005641-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005641-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILEUZA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005650-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1005650-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VEDANA 

COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: OURO NEGRO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005659-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MIRELLE CORREIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005659-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRELLE 

CORREIA ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005668-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PORCEDONIA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005668-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIA 

PORCEDONIA DA MATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005331-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002489-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004321-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANECLEYTON FERNANDO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007233-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005701-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON LYNNEKER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005701-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYKON 

LYNNEKER SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, manifestar quanto ao teor do petitório id 28862026, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013830-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões ao embargos de 

declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013571-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões ao embargos de 

declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008996-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005718-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE CAMPOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005718-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TELMA DE 

CAMPOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005724-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA RIBEIRO PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1005724-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISSA RIBEIRO 

PIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA IGNOTTI FAIAD POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011218-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005725-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005725-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRENE FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA 

S.P.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003796-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013384-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA NAZARETH DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA , para que se manifeste no prazo legal, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013384-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA NAZARETH DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA , para que se manifeste no prazo legal, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013384-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA NAZARETH DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA , para que se manifeste no prazo legal, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020691-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PAIXAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009365-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CHRISTINA DE SOUZA ORMONDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006954-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012918-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR OAB - MT8853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SILVESTRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA 

para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a intimação 

para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022461-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DAMACENO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERIDO)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008771-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003689-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CARDOSO GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIS INNOCENTE OAB - SC38308 (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013459-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA PRESTES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 24/03/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013127-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso interposto encontra-se dentro do prazo legal e 

consta solicitação de justiça gratuita. Autorizado pelo provimento 

55/2007-CGJ c/c art. 162, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos 

para intimar a parte Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013127-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso interposto encontra-se dentro do prazo legal e 

consta solicitação de justiça gratuita. Autorizado pelo provimento 

55/2007-CGJ c/c art. 162, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos 

para intimar a parte Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011195-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões ao embargos de 

declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005755-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIENE DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005755-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURIENE DA 

SILVA PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010511-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SANTANA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015687-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso interposto encontra-se dentro do prazo legal e 

consta solicitação de justiça gratuita. Autorizado pelo provimento 

55/2007-CGJ c/c art. 162, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos 

para intimar a parte Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010110-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO GOMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005760-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THUANNY DANIELA DA CRUZ FARIA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1005760-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLAUS 

GIACOBBO RIFFEL POLO PASSIVO: THUANNY DANIELA DA CRUZ FARIA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005767-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VARELA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005767-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

VARELA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017960-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação a parte Executada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento DO ACORDO, sob pena de incidir na multa prevista.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE CAMPOS CARONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005785-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO VICTOR 

DE CAMPOS CARONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE 

OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS POLO 

PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KROFKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1005786-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY 

KROFKE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO 

CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

26/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004159-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI VANDERLO MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso interposto encontra-se dentro do prazo legal e 

consta solicitação de Justiça Gratuita. Autorizado pelo provimento 

55/2007-CGJ c/c art. 162, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos 

para intimar a parte Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005817-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005817-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURICIO 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005819-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEACIL DA COSTA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005819-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEACIL DA 

COSTA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA DA SILVA 

MONTEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MIKUNI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1005839-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONAS MIKUNI 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014700-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ASSIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso interposto bem como seu preparo, encontra-se 

tempestivos. Procedo à intimação da parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42,§2.º da 

lei 9099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005856-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESSICA SOUZA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005856-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

JESSICA SOUZA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005521-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DULINO MARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELI DULINO 

MARIS Endereço: AVENIDA PRIMAVERA, 40, CANJICA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-301 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005521-25.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 
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DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

NELI DULINO MARIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEGNALDO 

ANTONIO DOS SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 7 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FARIAS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JULIANA FARIAS DUARTE Endereço: RUA AFONSO PENA, 10, 

QUADRA 03, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-005 Senhor(a) 

JULIANA FARIAS DUARTE: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003751-31.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 21.999,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 10:30 REQUERENTE: JULIANA FARIAS 

DUARTE Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - MT16800/O REQUERIDO(A): YCASA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005532-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TAQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005532-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

TAQUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005533-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TAQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005533-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

TAQUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005543-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005543-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEOVANE DA 

SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 
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para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSY ELIZABETH DA COSTA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1005556-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUSY 

ELIZABETH DA COSTA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNO FERREIRA GOMES POLO PASSIVO: INSTITUTO MACHADO 

PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES GARDENIA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005559-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAMARES 

GARDENIA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRCIO 

JOSÉ NEGRÃO MARCELO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005576-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005585-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

CARVALHO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUANA CRISTINA 

DOS SANTOS LIMA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 9 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005606-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL PAIXAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005606-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODIL PAIXAO DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON RAPHAEL 

DELLA VALENTIN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005607-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005607-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE FRANCA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005631-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA AMORIM PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005631-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLINDA AMORIM 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005632-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANE 

CAROLINE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANE 

CAROLINE DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005634-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1005634-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

LOPES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005673-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005673-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON SOUZA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005686-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005686-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIRA REGINA 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005708-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY GABRIELLY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005708-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNY 

GABRIELLY RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VITOR BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005739-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005739-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOLANGE SILVA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007060-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELCI SOUZA 

SANTOS Endereço: ALAMEDA SEIS, 32, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-454 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 
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na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007060-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

NELCI SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, ANA PAULA SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007060-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO DO 

BRASIL S.A. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 915, Centro-Norte, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a) BANCO DO BRASIL S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007060-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: NELCI SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, ANA PAULA SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT14258-S CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RONISCLEA 

FERREIRA LOPES Endereço: RUA FLAMENGO, 12, QUADRA 109, Dr. Fábio 

II, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000320-52.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.780,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: RONISCLEA FERREIRA LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE REGINA DO ROSARIO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010047-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KEILA SEVERINA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KEILA 

SEVERINA DE FREITAS Endereço: RUA VINTE E SETE, APT. 402, BLOCO 

B, APTO. 402, RESI. VERSALLES, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-761 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010047-69.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) REQUERENTE: KEILA SEVERINA DE FREITAS ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010047-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SEVERINA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010047-69.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DESPACHO: anexo REQUERENTE: KEILA SEVERINA DE 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012339-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DA CRUZ DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: 

AVENIDA DOM BOSCO, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78032-065 Senhor(a) MARIA MADALENA CARNIELLO 

DELGADO - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012339-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.168,72 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Juros]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 11:10 REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO 

DELGADO - ME Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O REQUERIDO(A): GISLAINE DA CRUZ 

DIAS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 
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DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

BIG SUPERMERCADISTA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAURA 

TEIXEIRA GOMES Endereço: RUA DEPUTADO YTRIO CORREA DA COSTA, 

453, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-050 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da decisão, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009336-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 26.550,01 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MAURA TEIXEIRA GOMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL LATORRACA DELGADO, 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, G C M DE AQUINO 

MERCEARIA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 27 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

BIG SUPERMERCADISTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MAURA TEIXEIRA GOMES Endereço: RUA DEPUTADO YTRIO 

CORREA DA COSTA, 453, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-050 Senhor(a) MAURA TEIXEIRA GOMES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009336-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

26.550,01 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Direito de Imagem]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 

11:20 REQUERENTE: MAURA TEIXEIRA GOMES Advogados do(a) 

REQUERENTE: KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - MT18107-O, 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - MT11370-O, MAXWELL 

LATORRACA DELGADO - MT24870-O REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A 

e outros (2) DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

BIG SUPERMERCADISTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

Senhor(a) Aguas Cuiabá S/A e outros (2): A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009336-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 26.550,01 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: MAURA 

TEIXEIRA GOMES Advogados do(a) REQUERENTE: KEYTHISON MARCELO 

DE ARRUDA FARIA - MT18107-O, HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - MT11370-O, MAXWELL LATORRACA DELGADO - 

MT24870-O REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, BIG SUPERMERCADISTA 

LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - SP242289-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015059-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT9633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EXECUTADO)

ENIELSON GUIMARAES CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

CENTRO EMPRESARIAL CUIABA Endereço: AGF BOSQUE DA SAÚDE, 

2000, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2000, BOSQUE 

DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-975 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015059-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.362,02 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL 

CUIABA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE CRISTINA 

BARBATO DA SILVA, ANA PAULA BARBATO DA SILVA EXECUTADO: 

ENIELSON GUIMARAES CAMPOS, CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 280 de 324



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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005756-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE JOSE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1005756-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIENE JOSE DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

POLO PASSIVO: LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010503-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010503-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ERIC 

AUGUSTO ANTONELLO VITALINO Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 789, - 

DE 600/601 A 1188/1189, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-150 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1010503-19.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.742,55 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ERIC AUGUSTO ANTONELLO 

VITALINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA CRISTINA 

MORESCHI, GUILHERME DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010503-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010503-19.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.742,55 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA CRISTINA MORESCHI, 

GUILHERME DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004515-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO DAL BELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FLAVIO 

ANTONIO DAL BELLO JUNIOR Endereço: RUA BATISTA DAS NEVES, 350, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-190 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1004515-17.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FLAVIO ANTONIO DAL BELLO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WAGNER DE LIMA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004515-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO DAL BELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004515-17.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: FLAVIO 

ANTONIO DAL BELLO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WAGNER DE LIMA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006173-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSANGELA 

INES DA SILVA Endereço: Rua 2, 22, Residencial Águas Claras, Coxipó da 

Ponte, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006173-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 33.520,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de 

Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ROSANGELA INES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTÔNIO CARLOS GERALDINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006173-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel 

dos Santos Coimbra, 184, bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1006173-76.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 33.520,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ROSANGELA INES DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANTÔNIO CARLOS GERALDINO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005759-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL MORAES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005759-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAEL MORAES 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005911-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KESSIA 

VITORIA AMARAL DA SILVA Endereço: RUA SUÉCIA, 04, JARDIM 

EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-460 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1005911-29.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.871,34 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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REQUERENTE: KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005911-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3578, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005911-29.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.871,34 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004337-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO 

DOMINGOS GALIANO Endereço: Rua 16, Quadra 18, Casa 3, 9, Novo 

Milênio, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004337-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS GALIANO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004337-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004337-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: 

anexo REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS GALIANO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006080-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERLANGE DESSEIN (REQUERENTE)

JORGE DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009834-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010051-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MIRIELLI SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005773-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYALUH MENDES MILHOMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005773-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYALUH 

MENDES MILHOMENS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005774-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VARELA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005774-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

VARELA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003582-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN LOPES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020004-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DE OLIVEIRA MACHADO SALLES (REQUERIDO)

FABIO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018010-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARELISE 

SPIESS Endereço: RUA DAS BRISAS, 45, (JD BOM CLIMA) GARDEN 

MONTE LIBANO T02 APTO 704, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-225 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018010-31.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARELISE SPIESS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS REQUERIDO: 

SUBMARINO VIAGENS LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018010-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. Endereço: AC ABC PLAZA SHOPPING, 600, AVENIDA 

INDUSTRIAL 600 SALAS 108 B 109 B, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 

09080-970 Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO 

DIVINO, 001, andares 3 ao 6, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 Senhor(a) SUBMARINO VIAGENS 

LTDA. e outros: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018010-31.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MARELISE SPIESS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARELISE SPIESS REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELLE DE 

SIQUEIRA NOGUEIRA Endereço: RUA CORONEL NETO, 894, - DE 367/368 

A 1585/1586, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1005287-43.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: DANIELLE DE SIQUEIRA 

NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005789-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNON FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005789-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGNON 

FERREIRA DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA POLO PASSIVO: AGUIA 

NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002999-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005790-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS FAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005790-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA BARROS FAVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERNANI 

ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009698-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005792-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO CLEMENTINO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1005792-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIVALDO 

CLEMENTINO DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO DOS 

SANTOS, JEFFERSON NUNES FLORES POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005931-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FRANCISCO DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008551-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004978-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009876-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELLYPE CESAR NICOLAU DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004810-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005802-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005802-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATAN 

APARECIDO DE CAMPOS MELO POLO PASSIVO: KROTON EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020356-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RIO COXIPO Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, JARDIM 

IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1020356-52.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.693,23 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO COXIPO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: FERNANDO 

LOPES DOS SANTOS CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020387-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE SOUZA ARRUDA REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GOLDEN 

GREEN RESIDENCE Endereço: RUA ATENAS, 165, (LOT RODOVIÁRIA 

PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-080 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020387-72.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.344,66 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: GOLDEN GREEN RESIDENCE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

EXECUTADO: DIEGO DE SOUZA ARRUDA REIS CUIABÁ, 10 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005816-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005816-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ZELIA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019176-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO PARK LIBANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDIFICIO PARK 

LIBANO Endereço: RUA MARECHAL ANTÔNIO ANÍBAL DA MOTTA, 299, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-268 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1019176-98.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 34.610,54 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: 

EDIFICIO PARK LIBANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO 

WIECZOREK, BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA REQUERIDO: CRISTIANO 

NASCIMENTO DOS SANTOS CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON DA CRUZ SAIFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005835-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUTON DA 

CRUZ SAIFART ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANIO QUADROS 
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JOSE ROLDAO, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON LUIZ FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004236-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA QUEIROZ DE ALMEIDA OAB - MT10375/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO 

MARCOS ALVES DA COSTA Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOÃO 

GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 934, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-800 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004236-31.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Fornecimento de 

Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ANTONIO MARCOS 

ALVES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILLA QUEIROZ 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019535-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA Endereço: AVENIDA RUBENS DE 

MENDONÇA, 2254, SALA 803 ED AMERICAN B CENTER, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-070 Senhor(a) FRANCISCO CARLOS 

CERQUEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019535-48.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.404,11 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:20 

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - MT9822-O 

REQUERIDO(A): ABEL DOVAL CARAMES DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016480-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIENE JOSE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIENE JOSE 

DE LIMA Endereço: RUA VINTE E CINCO, 856, JARDIM FLORIANÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-838 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016480-89.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.250,62 ESPÉCIE: [Cheque, Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ELIENE JOSE DE LIMA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: JADIR WILSON DA SILVA DALVI EXECUTADO: 

LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009684-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE NUNES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IBC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, 267, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009684-82.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.238,42 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON REQUERIDO: 

CLAUDETE NUNES TEIXEIRA CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018889-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCANTARA (REQUERIDO)

0280657-6 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL Endereço: AVENIDA 

OITO DE ABRIL, 331, JOSÉ PINTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-340 

Senhor(a) CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018889-38.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.285,38 ESPÉCIE: [Direitos / Deveres do Condômino]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL Advogado 

do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - MT12026-O 

REQUERIDO(A): ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCANTARA e 

outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009659-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SILVA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IBC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, 267, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009659-69.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.685,39 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON REQUERIDO: ALICE 

SILVA FERREIRA DE ARAUJO CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015286-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANJA CARDOSO MOLINA PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE JULIANA LEITE OAB - MT22499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VANJA CARDOSO MOLINA PARADA Endereço: RUA VERONA, 

174, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-818 Senhor(a) VANJA 

CARDOSO MOLINA PARADA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015286-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:40 REQUERENTE: VANJA CARDOSO MOLINA 

PARADA Advogado do(a) REQUERENTE: ALLINE JULIANA LEITE - 

MT22499/O REQUERIDO(A): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e 

outros (2) DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015286-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANJA CARDOSO MOLINA PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE JULIANA LEITE OAB - MT22499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Endereço: AVENIDA 

PORTUGAL, SETOR MARISTA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74150-030 Nome: 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Endereço: ELETROLUX DO BRASIL, RUA 

MINISTRO GABRIEL PASSOS 360, GUABIROTUBA, CURITIBA - PR - CEP: 

81520-900 Nome: WHIRLPOOL S.A Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 12.995, Edifício Plaza Centenário, 32 andar, BROOKLIN 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 Senhor(a) COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros (2): A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015286-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:40 REQUERENTE: VANJA 

CARDOSO MOLINA PARADA Advogado do(a) REQUERENTE: ALLINE 

JULIANA LEITE - MT22499/O REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO, ELECTROLUX DO BRASIL S/A, WHIRLPOOL S.A Advogado 

do(a) REQUERIDO: FELICIANO LYRA MOURA - MT15758-O Advogado 

do(a) REQUERIDO: CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - PR0031955A 

Advogado do(a) REQUERIDO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - 

SP131600-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020083-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA VOGL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020083-73.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.823,89 ESPÉCIE: 

[Direitos / Deveres do Condômino]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA, FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, TASSIANA ABUD CHAUD EXECUTADO: ANGELICA VOGL 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020069-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A J COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PATRICIA 

FERREIRA NAGAISHI Endereço: AVENIDA BRASIL, 580, Apto 01, 

RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-405 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1020069-89.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.763,71 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: 

anexo EXEQUENTE: PATRICIA FERREIRA NAGAISHI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDERSON DANTAS HERNANDES EXECUTADO: C A J 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005855-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (AUTOR)

MURILO BONETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005855-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MURILO BONETI 

e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM, VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004492-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FIALKA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS Endereço: RUA DAS 

VIOLETAS, 384, SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-770 

Senhor(a) MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004492-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARCOS 

VINICIUS DE PAULA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: GIOVANA 

CESAR SCHERNER - MT18093/O-O REQUERIDO(A): PAULO FIALKA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DIAS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

ELIAS ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO 

RODRIGUES DIAS DE PAULA Endereço: AVENIDA CAMBURIÚ, 369, 

PARQUE GEORGIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-400 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001163-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.752,64 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: RODRIGO RODRIGUES DIAS DE PAULA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL 

ELY EXECUTADO: EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ELIAS 

ALVES DE LIMA CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA ANGELICA GARCIA FAGUNDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSO 

n. 1001951-31.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.555,40 POLO ATIVO: 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME POLO PASSIVO: 

Nome: SHEILA ANGELICA GARCIA FAGUNDES Endereço: RUA 

SEMPRE-VIVA, Casa 21, Quadra 21, Casa 21, Residencial Flor do Ipê, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-358 Senhor(a): 

REQUERIDO: SHEILA ANGELICA GARCIA FAGUNDES A presente carta de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) executada(s), por todo o conteúdo da decisão e da petição inicial 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) desta 

carta, bem assim para no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância no 

valor acima informado. A presente carta também tem por finalidade 

advertir a(s) parte(s) executada(s) de que NÃO SENDO EFETUADO O 

REFERIDO PAGAMENTO, dentro do prazo acima, poderá incorrer nas 

medidas previstas no art. 829 do CPC. Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33892 Nr: 1199-32.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vieira Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, Ricardo Rodrigo Corrêa da Silva - 

OAB:24421MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 INTIMAÇÃO dos advogados, para apresentarem os comprovantes de 

depósitos, já vencidos nos prazo de 10 (dez) dias nos autos em 

referência.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRYA ANDREIA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA OAB - MT26050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005565-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRYA ANDREIA 

PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO RAFAELI TEODOZIO 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 
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10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LOPES QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005618-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDES 

LOPES QUADRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005628-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005628-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENAN 

FERREIRA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005646-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROSA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005646-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS ROSA 

PAULO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 10:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500860-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BRUNA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e, em consequência, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 13.412,85(treze mil, quatrocentos e doze 

reais e oitenta e cinco centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Ana Maria Ribeiro. Juíza 

Leiga. SENTENÇA. Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 23 de 

janeiro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005660-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005675-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATHEUS FRANCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005675-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR MATHEUS 

FRANCK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 11:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005700-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO KANEYOSHI HUKUHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005700-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIO 

KANEYOSHI HUKUHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005716-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MATEUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005716-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDINEI MATEUS 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000933-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA DE SOUZA FELIPE OAB - 037.402.373-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000933-09.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSILENE FERREIRA DA SILVA 

REPRESENTANTE: LIVIA MARIA DE SOUZA FELIPE EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença proferida em ação coletiva. Extrai-se dos documentos 

acostados que a parte autora pretende a execução de obrigação de fazer 

a que o Município de Cuiabá restou condenado nos autos n.º 946722 

(Apelação e Remessa Necessária 48091/2016), Comarca de Cuiabá. Esse 

juízo não possui competência para o exame da pretensão. É cediço que, 

segundo a disciplina legal, o Juizado Especial possui competência para a 

execução dos seus próprios julgados, conforme disposto no art. 3º, § 1º, 

Inciso I, da Lei 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

por força do disposição prevista no art. 27 da Lei 12153/10. Ante o 

exposto, encaminhe-se para distribuição a uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500036-48.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA VIEIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários, conforme Prov. 11/2017 

CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002016-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DA SILVA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO MATIAS OAB - 932.867.598-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002016-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLEY DA SILVA MATIAS 

REPRESENTANTE: LIDIO MATIAS EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida em 

ação coletiva. Extrai-se dos documentos acostados que a parte autora 

pretende a execução de obrigação de fazer a que o Município de Cuiabá 

restou condenado nos autos n.º 946722 (Apelação e Remessa 

Necessária 48091/2016), Comarca de Cuiabá. Esse juízo não possui 

competência para o exame da pretensão. É cediço que, segundo a 

disciplina legal, o Juizado Especial possui competência para a execução 

dos seus próprios julgados, conforme disposto no art. 3º, § 1º, Inciso I, da 

Lei 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força 

do disposição prevista no art. 27 da Lei 12153/10. Ante o exposto, 

encaminhe-se para distribuição a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ISOLDA PACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários, conforme Prov. 11/2017 

CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001542-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANO ALVES DE LIMA OAB - 458.772.621-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001542-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PALMIRA ALVES DE LIMA 

REPRESENTANTE: ELIANO ALVES DE LIMA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. Extrai-se dos documentos acostados que a 

parte autora pretende a execução de obrigação de fazer a que o Município 

de Cuiabá restou condenado nos autos n.º 946722 (Apelação e Remessa 

Necessária 48091/2016), Comarca de Cuiabá. Esse juízo não possui 

competência para o exame da pretensão. É cediço que, segundo a 

disciplina legal, o Juizado Especial possui competência para a execução 

dos seus próprios julgados, conforme disposto no art. 3º, § 1º, Inciso I, da 

Lei 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força 

do disposição prevista no art. 27 da Lei 12153/10. Ante o exposto, 

encaminhe-se para distribuição a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500809-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários, conforme Prov. 11/2017 

CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000948-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502854-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005740-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ZAGO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005740-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN CARLOS 

ZAGO CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROSALINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES VARELA OAB - MT27000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Município de Cuiabá (REU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004507-06.2020.8.11.0001 AUTOR: MARGARIDA ROSALINA DA COSTA 

REU: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Considerando o teor da 

Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no DJe Edição n.º 10584, 

disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução TJMT/OE n.º 09 de 25 de 

julho de 2019, promova-se a redistribuição ao juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002117-05.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 16.302,88 (dezesseis mil, trezentos e dois reais e oitenta e 

oito centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 
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9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002117-05.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044270-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARYEL COSTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1044270-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO MARYEL COSTA DE 

JESUS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS, proposta por Flavio Maryel 

Costa De Jesus em desfavor do Estado de Mato Grosso. Compulsando o 

procedimento, constata-se a incompetência deste Juizado para processar 

e julgar este feito, uma vez que a pretensão da parte autora supera a 

alçada de 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, o artigo 2º da Lei nº 

12.153/2009 estabelece que: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” (grifei) Ante o 

exposto, RECONHECE-SE E DECLARA-SE a incompetência do JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente ação e 

declina-se para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Distribua-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002268-68.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARLENE FERREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: SANECAP Vistos, etc. Considerando o teor do acordão do 

Conflito de Competência nº. 1002325-89.2016.8.11.0000 suscitado por 

esse Juízo através do Ofício nº. 667/2016, datado de 23/09/2016, 

segundo o qual foi julgado procedente para reconhecer como competente 

para processar a presente demanda o Juízo do 2° Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, determina-se a remessa ao respectivo Juizado. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002268-68.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARLENE FERREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: SANECAP Vistos, etc. Considerando o teor do acordão do 

Conflito de Competência nº. 1002325-89.2016.8.11.0000 suscitado por 

esse Juízo através do Ofício nº. 667/2016, datado de 23/09/2016, 

segundo o qual foi julgado procedente para reconhecer como competente 

para processar a presente demanda o Juízo do 2° Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, determina-se a remessa ao respectivo Juizado. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005747-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005747-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA DE 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001094-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001094-87.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. O processo encontra-se 

com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007857-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO STEPHANO FRANCO MARCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007857-18.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO STEPHANO FRANCO 

MARCENA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias, bem como manifestar acerca da 

prescrição. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012754-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO RICARTE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012754-89.2016.8.11.0041 AUTOR(A): HELENO RICARTE NUNES REU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. A parte reclamada, 

ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta 

aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias, bem como manifestar acerca da 

prescrição. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018877-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PATRICIA BOTELHO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018877-06.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FABIANE PATRICIA BOTELHO 

BRANDAO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias, bem como manifestar acerca da 

prescrição. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEI SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001016-88.2020.8.11.0001 REQUERENTE: AUDINEI SANTANA DA COSTA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora demanda em face do 

Presidente do DETRAN/MT. É cediço que as pessoas físicas são partes 

ilegítimas para o polo passivo da ação. Tratando-se de responsabilidade 

civil da administração, a pessoa jurídica de direito público é o ente com 

legitimação passiva (art. 37,§ 6º, da CF). Ante o exposto, faculto à parte 

autora emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção. Cuiabá, data registrada nos sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000880-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

12.044,78 (doze mil e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo. Juíza Leiga. SENTENÇA. Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 
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Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000880-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE SOUZA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002619-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CAROLINE GUERRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002619-07.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GREICE CAROLINE GUERRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

tempo decorrido, intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao 

cumprimento da obrigação de fazer ou para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005761-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON CLARINDO PINHEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005761-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREMILSON 

CLARINDO PINHEIRO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022748-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLOG LOGISTICA E DEPOSITO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Nesse contexto, defere-se o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar, até ulterior deliberação do juízo, a 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a cobrança da 

TACIN da parte autora. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 0504923-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504923-81.2015.8.11.0041 AUTOR(A): MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Autos vindos da vara 

fazendária. A parte autora não se qualifica como ME ou EPP. Comprova, 

por meio do estatuto social (id. 462900), que seu tipo societário é 

sociedade limitada. Desse modo não preenche o requisito exigido pela lei 

12.153/09 (art. 5º, I). Ante o exposto restitua-se ao juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000164-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OESTEMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000164-80.2016.8.11.0041 AUTOR(A): OESTEMIX CONCRETO LTDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Autos vindos da vara 

fazendária. A parte autora não se qualifica como ME ou EPP. Comprova, 

por meio do contrato social (id. 465240), que seu tipo societário é 

sociedade limitada. Desse modo não preenche o requisito exigido pela lei 

12.153/09 (art. 5º, I). Ante o exposto restitua-se ao juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERETTE DE ARRUDA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002141-28.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ALDERETTE DE ARRUDA 

LOPES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no sentido de regularizar o polo passivo da 

ação, uma vez que os holerites juntados indicam que a relação jurídica se 

dá com o Estado de Mato Grosso e não com o Município de Cuiabá, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503956-59.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503956-59.2015.8.11.0001 REQUERENTE: NEIDE TEREZINHA RODRIGUES 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Foi 

homologado valor do credito com destaque de honorários contratuais, 

estabelecido entre a parte autora e o advogado. Em apreciação a matéria 

concernente a Súmula Vinculante 47, o Supremo Tribunal Federal 

manifestou que: Súmula Vinculante 47 e honorários advocatícios 

contratuais[1] "1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a 

decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado 

para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 

47." (RE 968116 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin, 

julgamento em 14.10.2016, DJe de 4.11.2016). original não contem 

destaques. "Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a 

Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de 

destacamento dos honorários de sucumbência e contratuais (este último 

do montante principal), tendo em vista que são verbas de natureza 

alimentar e autônomos em relação ao crédito principal. (...). 'O caso é de 

improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo 

reclamado em suas informações: '(...) A interpretação direta e literal da 

Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam 

alcançados na expressão 'incluídos na condenação' que, aparentemente, 

referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução 

'destacados do montante principal devido ao credor' que parecem 

referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma 

possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).' Ademais, 

consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação 

da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski 

(Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot 

Monteiro chamou atenção ao fato de que 'não há entendimento 

jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do 

fracionamento da execução para que os honorários advocatícios 

contratuais sejam pagos em separado', o que foi ratificado na 

manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de 

Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos 

termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a 

supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que 

fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela 

Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os 

precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não 

refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários 

contratuais, a decisão agravada deve ser mantida." (Rcl 22187 AgR, 

Relator Ministro Teori Zawaski, Segunda Turma, julgamento em 12.4.2016, 

DJe de 23.5.2016)” original não contem destaques. Conforme amplamente 

divulgado no sítio de notícias do STF: “Para o ministro Fachin, da análise do 

enunciado da SV 47 se extrai a impossibilidade da execução em separado 

do crédito principal em relação aos honorários contratuais de 

advogado.”[2]g.n. Nesse contexto, considerando as razões destacadas 

nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, chama-se o 

feito à ordem para revogar a decisão de ID 3298520 no que se refere à 

determinação de destaque de honorários contratuais, observando tão 

somente que é devida a separação dos créditos da parte e do advogado 

exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência, caso aplicável. 

Intime-se. Encaminhe-se ao contador para a elaboração dos cálculos 

devidos. Após, intime-se o exequente para apresentar dados bancários e 

expeça-se o necessário para a quitação. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Disponível em 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / j u r i s p r u d e n c i a / m e n u S u m a r i o . a s p ?

sumula=2504 [2] http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?

idConteudo=336826

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503956-59.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500184-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM URSULINO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001457-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE OLIVEIRA ESPACINI DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição de ID. 24608951. Redesigne-se audiência de 

conciliação. Intime-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005788-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE VILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))
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JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005788-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMAR DE 

VILLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500018-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIONIZIO VIEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005795-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA MENDES DE SOUSA PULCHERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005795-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

CRISTINA MENDES DE SOUSA PULCHERIO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONAN CELLA TARTERO POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503660-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ao contador para elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 25 

de maio de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503660-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005800-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE B AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005800-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA DE 

B AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505528-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001417-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição de ID. 24608972.Redesigne-se audiência de 

conciliação. Intime-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANNEY DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Foi homologado valor do credito com destaque de 

honorários contratuais, estabelecido entre a parte autora e o advogado. 

Em apreciação a matéria concernente a Súmula Vinculante 47, o Supremo 

Tribunal Federal decidu que: Súmula Vinculante 47 e honorários 

advocatícios contratuais[1] "1. É firme o entendimento desta Corte no 

sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV 

em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a 

Súmula Vinculante 47." (RE 968116 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro 

Edson Fachin, julgamento em 14.10.2016, DJe de 4.11.2016). original não 

contem destaques. "Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola 

a Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de 

destacamento dos honorários de sucumbência e contratuais (este último 

do montante principal), tendo em vista que são verbas de natureza 

alimentar e autônomos em relação ao crédito principal. (...). 'O caso é de 

improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo 

reclamado em suas informações: '(...) A interpretação direta e literal da 

Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam 

alcançados na expressão 'incluídos na condenação' que, aparentemente, 

referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução 

'destacados do montante principal devido ao credor' que parecem 

referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma 

possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).' Ademais, 

consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação 

da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski 

(Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot 

Monteiro chamou atenção ao fato de que 'não há entendimento 

jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do 

fracionamento da execução para que os honorários advocatícios 

contratuais sejam pagos em separado', o que foi ratificado na 

manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de 

Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos 

termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a 

supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que 

fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela 

Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os 

precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não 

refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários 

contratuais, a decisão agravada deve ser mantida." (Rcl 22187 AgR, 

Relator Ministro Teori Zawaski, Segunda Turma, julgamento em 12.4.2016, 

DJe de 23.5.2016)” original não contem destaques. Conforme amplamente 

divulgado no sítio de notícias do STF: “Para o ministro Fachin, da análise do 

enunciado da SV 47 se extrai a impossibilidade da execução em separado 

do crédito principal em relação aos honorários contratuais de 

advogado.”[2]g.n. Nesse contexto, considerando as razões destacadas 

nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, chama-se o 

feito à ordem para revogar a decisão de ID 4947542 no que se refere à 

determinação de destaque de honorários contratuais, observando tão 

somente que é devida a separação dos créditos da parte e do advogado 

exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência, caso aplicável; 

pois a sucumbência nos Juizados Especiais se regula pelo art. 55 da Lei n. 

9.099/95, não aplicando o art. 85 do CPC/2015. Intime-se. Encaminhe-se ao 

contador para a elaboração dos cálculos devidos. Após, intime-se o 

exequente para apresentar dados bancários e expeça-se o necessário 

para a quitação. Cumprida a obrigação, arquive-se. Cuiabá, 23 de maio de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANNEY DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002583-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000620-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

"(...) Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a 

parte exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias."

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000620-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002031-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO DE ALMEIDA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002031-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: AUREO DE ALMEIDA PORTELA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. A parte 

reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500494-02.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500494-02.2012.8.11.0001 REQUERENTE: GERALDO GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para se manifestar quanto ao cumprimento da sentença ou para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003561-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003561-50.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ANA PIRES FAGUNDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere o pedido 

de id. 20057434. Certifique-se a secretaria o transito em julgado da 

sentença. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500635-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado 

pela parte exequente na petição e planilha de id nº 4841035, no valor de 

R$ 13.096,10 (treze mil e noventa e seis reais e dez centavos). Quanto 

aos honorários advocatícios, cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF: 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza.”. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500635-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUCIO DE OLIVEIRA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005805-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005805-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

CARVALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001261-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa 

da audiência feito na petição de ID. 21371783. Redesigne-se audiência de 

conciliação. Intime-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029343-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LOPES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005831-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005831-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELLY DE 

FATIMA SIQUEIRA NEGRAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001114-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDA MARTINS TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001115-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDA MARTINS TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011812-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 
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Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Indefere-se o pedido de tutela de urgência haja 

vista que não demonstrada a probabilidade do direito, mormente porque a 

presunção de legitimidade se estabelece em favor do ato administrativo 

combatido e não ao contrário, desse modo a pretensão da parte autora 

demanda o reexame da própria perícia o que não pode ser realizado 

nessa fase preambular. Além disso, o DETRAN não é parte legítima para 

reconhecer direito ou conceder o benefício de isenção do ICMS, tributo 

que pertence ao Estado de Mato Grosso. Ante o exposto, por ora, 

indefere-se o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503672-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANSUETO CAIXETA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Verifica-se a juntada dos cálculos pelo contador 

judicial, dê-se prosseguimento ao andamento processual, cumprindo-se 

integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009.Cumprido a 

obrigação e juntado os respectivos comprovantes de pagamento nos 

autos, no prazo legal, arquive-se.Intimem-se.Cuiabá, 25 de agosto de 

2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503672-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANSUETO CAIXETA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários da parte credora, conforme 

Prov. 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051210-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTENIO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE MOURA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Revoga-se a decisão de id. 

24267230. Trata-se de ação de obrigação de fazer e cobrança com 

pedido de tutela de urgência. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento em razão da sua dispensabilidade face ao 

disposto no artigo 9º da Lei 12.153/09. Ademais o requerente não 

demonstra que tenha procurado obter administrativamente cópia do 

processo cuja exibição pretende e o pleito lhe tenha sido negado, de modo 

que prejudicado o próprio interesse. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais e 

intime-se para apresentar a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005859-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WITTENBERG SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005859-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WITTENBERG 

SOUZA MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005517-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LUIZA DE LIMA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005517-85.2020.8.11.0001 AUTOR: JOSEFA LUIZA DE LIMA CANDIDO 

REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 

1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, bem como 

determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão 

determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que 

se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da 

ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ProAfR no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. Herman Benjamin; [2] 

CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao 

rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a 

tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que 

tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro 

Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og 

Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1039443-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLENMARK FARMACEUTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO NOGUEIRA RODRIGUES OAB - SP129021 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES OAB - RJ69392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1039443-05.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: GLENMARK FARMACEUTICA 

LTDA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Instada a se manifestar acerca da sua qualificação como ME/EPP a 

pessoa jurídica autora informou que não se qualifica nos referidos 

padrões. Diz o art. 5º, da Lei 12.153/2009 que: Art. 5º Podem ser partes 

no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas 

físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

(g.n.) Considerando que a requerente não se enquadra no rol previsto no 

art. 5º da Lei 12.153/2009 a ação deve tramitar numa das Varas da 

Fazenda Pública O rol de competência dos JEFP é taxativo conforme 

registra precedente do STJ e reafirmado em Enunciado do FONAJE, a 

propósito: ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, 

e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).g.n. Ante o 

exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência do JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente ação e 

determina-se a remessa para distribuição a uma das Varas da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000428-81.2020.8.11.0001. REQUERENTE: JC COMERCIO SERVICOS E 

REPRESENTACOES EIRELI - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula tutela 

provisória para suspensão da exigibilidade de créditos tributários 

referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN. O art. 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Dessume-se da documentação carreada a aparente verossimilhança das 

alegações, notadamente quanto a impropriedade da cobrança. O Supremo 

Tribunal Federal firmou no RE 643247, por unanimidade e nos termos do 

voto do Relator, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a 

prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade 

precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem 

como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município 

a criação de taxa para tal fim”. (g.n.) Ou seja, além da ilegitimidade dos 

municípios para a instituição da TACIN, o STF fixou que se viabiliza o 

custeio do serviço essencial por meio de impostos. Recentemente, 

examinando acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso - TJMT a Min. Carmem Lucia, reafirmou, no Supremo Tribunal 

Federal, a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN pelo Estado de 

Mato Grosso, vejamos: DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA 

PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA 

DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Relatório 1. Recurso extraordinário 

interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da 

República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “TRIBUTÁRIO — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO) — LEGALIDADE — CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Conforme 

entendimento assente dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de 

Justiça, é legitima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio — 

TACIN instituída como contraprestação a serviço essencial, especifico e 

divisível, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, 

da Constituição Federal, bem como ao artigo 77 do Código Tributário 

Nacional” (fl. 22. vol. 5). Não foram opostos embargos de declaração. 2. A 

recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o § 2º do 

art. 145 da Constituição da República. Sustenta que “a celeuma jurídica 

trazida à apreciação de Vossas Excelências recai sobre a insurgência da 

Recorrente em se ver obrigada a arcar com o pagamento de Taxa de 

Segurança Contra Incêndio — TACIM — Corpo de Bombeiros" (fl. 9, vol. 

6). Salienta que o “simples fato de se colocar serviço de atendimento pelo 

Corpo de Bombeiros à disposição gera o dever de pagamento da referida 

taxa é indevido, quiçá ilegal e abusivo ” (fl. 10, vol. 6). Assevera que 

“remunerar o serviço de prevenção, combate e extinção de incêndios do 

Corpo de Bombeiros Militar por taxa é inconstitucional, sendo defeso ao 

legislador ordinário alterar o arquétipo constitucional desta espécie 

tributária, maculando-a com objetivo arrecadatório” (fl. 10, vol. 6). 3. Em 

19.2.2018, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

remeteu os autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida 

nestes autos, nos termos do inc. II do art. 1.030 do NCPC/1973 para 

apreciação como de direito (fl. 24, vol. 6). A Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de origem manteve a decisão recorrida nos 

seguintes termos: “DIREITO TRIBUTÁRIO — RECURSO DE APELAÇÃO — 

ACÓRDÃO — REAKECIAÇÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — COBRANÇA 
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DA TACIN (TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) — 

CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INSTITUÍDA PELO ENTE 

ESTATAL— LEGALIDADE RECONHECIDA —DECISÃO NÃO RETRATADA. 

No caso concreto, a cobrança da taxa de segurança contra incêndio foi 

instituída por lei estadual, regulamentada por decreto, cuja 

constitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício” (fl. 

38, vol. 7). 4. Em 15.8.2018, o Tribunal de origem, em novo juízo de 

admissibilidade, encaminhou o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal 

Federal (fls. 13-15, vol. 8). Examinados os elementos havidos nos autos, 

DECIDO. 5. Razão jurídica assiste à recorrente. 6. O Tribunal de origem 

afirmou que a Taxa de Segurança contra Incêndio instituída por Mato 

Grosso preenche “os requisitos inerentes ao tipo tributário em comento” 

(fl. 27, vol. 5) e concluiu pela “constitucionalidade da TACIN, uma vez que 

esta se vale de apenas um dos elementos utilizados para apurar a base 

de cálculo do IPTU na apuração de seu valor” (fl. 29, vol. 5). Esse 

entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, 

no julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG, Relator o Ministro 

Marco Aurélio, Tema 16, decidiu no Plenário: “TAXA DE COMBATE A 

INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no 

cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a 

prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do 

Município em tal campo” (DJe 19.12.2017). No julgamento do paradigma de 

repercussão geral, fixou-se, por unanimidade, a seguinte tese: “a 

segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, 

faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de 

impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Como 

assentado no paradigma de repercussão geral, o serviço público de 

combate e prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa por 

se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública. 

Colhe-se esse entendimento das seguintes passagens de votos 

proferidos no julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 

643.247-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio: “Neste último gênero 

inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem 

essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o 

monopólio da força(...) Repita-se à exaustão – atividade precípua do 

Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, 

pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva 

ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos à disposição” (Ministro Marco Aurélio, Relator - 

grifos nossos). Acompanhei o Relator porque “os corpos de bombeiros, 

além das atribuições, têm a incumbência de execução das atividades de 

defesa civil, a característica uti universi, que foi enfatizada no acórdão 

recorrido”. 7. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou que os 

serviços de segurança pública são gerais e indivisíveis e que não 

poderiam ser remunerados por taxa: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. 

INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO 

DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA 

ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE 

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal 

dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do 

exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da 

utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do 

contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela 

remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os 

serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados 

de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas 

à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo 

individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança 

contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial 

geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, 

devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação 

de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de 

projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço 

público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, 

concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na 

autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. 

Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao 

contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por 

taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente 

procedente” (ADI n. 2.908, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.11.2019). 8. 

Ao julgar agravo interno interposto por Mato Grosso sobre essa mesma 

controvérsia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento 

ao recurso porque “o entendimento de que a remuneração da atividade de 

prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e 

não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente 

instituidor do tributo ” (ARE n. 972.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar 

Mendes, DJe 17.9.2019). Em julgado de 13.8.2019, a Primeira Turma 

manteve esse entendimento: “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – 

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário 

tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o 

combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do 

serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, 

relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de 

minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de 

fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente“ (AI n. 

660.075-AgR-terceiro, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, 

DJe 3.9.2019). A orientação fixada na tese de repercussão geral tem sido 

aplicada em decisões monocráticas, nas quais discutida a legitimidade de 

Estados para cobrarem a taxa de prevenção e combate a incêndio: 

Agravo de Instrumento n. 658.127, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 

15.5.2018, e o Recurso Extraordinário n. 1.221.649, Relator o Ministro 

Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2019. O julgado recorrido divergiu dessa 

orientação jurisprudencial. 9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 

2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para 

afastar a exigibilidade da taxa segurança contra incêndio cobrada por 

Mato Grosso. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2019. Ministra 

CÁRMEN LÚCIA Relatora (RE 1242431, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 

julgado em 11/11/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 

DIVULG 18/11/2019 PUBLIC 19/11/2019). G.n. Assim, conforme assentado 

nos precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, a exigibilidade da 

TACIN pelo Estado de Mato Grosso é, aparentemente, indevida, o que 

autoriza a concessão da tutela. É presumido o prejuízo da parte autora 

pelas naturais consequências de cobrança de taxa de duvidosa 

constitucionalidade. Nesse contexto, defere-se o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar, até ulterior deliberação do juízo, a 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a cobrança da 

TACIN da parte autora. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE CAMPOS PALONE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO OAB - PR47710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000271-11.2020.8.11.0001 REQUERENTE: AMAURI DE CAMPOS PALONE 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação com pedido de suspensão de protesto por débito tributário 

supostamente cobrado indevidamente. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 

2°, a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação 

parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, 
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firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029343-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LOPES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029343-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JONATHAN LOPES BARROSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pleiteia recebimento imediato de 

recursos do FGTS. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, 

de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie incide vedação ao deferimento 

da tutela na forma pretendida, haja vista que determinar o pagamento 

imediato implica em condicionar a Fazenda Pública realizar liberação de 

recurso, o que não é possível face a necessidade de observância dos 

limites estabelecidos pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 9494/97[2]. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. [1] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011812-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011812-72.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDINA MARIA 

DE ARRUDA OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Retifique a secretaria a autuação 

quanto ao assunto e classe processual. Trata-se de reclamação por meio 

da qual a parte autora objetiva desconstituir decisão da junta médica 

pericial do DETRAN/MT e obter declaração de portadora de deficiência 

física para fins de obtenção de isenção de ICMS. Indefere-se o pedido de 

tutela de urgência haja vista que não demonstrada a probabilidade do 

direito, mormente porque a presunção de legitimidade se estabelece em 

favor do ato administrativo combatido e não ao contrário, desse modo a 

pretensão da parte autora demanda o reexame da própria perícia o que 

não pode ser realizado nessa fase preambular. Além disso, o DETRAN 

não é parte legítima para reconhecer direito ou conceder o benefício de 

isenção do ICMS, tributo que pertence ao Estado de Mato Grosso. Ante o 
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exposto, por ora, indefere-se o pedido de tutela provisória. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERNANDES PAPAZIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000552-80.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARTA FERNANDES PAPAZIAN 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório dispensado 

por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se se pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

antes da sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no 

prosseguimento da lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da 

lide por meio da formalização da angularização processual, deve-se 

buscar a anuência da parte requerida em relação ao mencionado pedido 

de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados 

Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido 

Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em decorrência do 

Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no 

sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002173-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & GIRALDELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002173-33.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CARVALHO & GIRALDELLI 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte autora pretende a execução de título executivo 

judicial, relativo a acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% 

proferido em outro processo (autos PJe nº 1018270-56.2017.8.11.0041), o 

qual tramitou neste juízo. No caso em exame, a parte autora pretende 

executar crédito oriundo de outro processo, o que só pode ser feito nos 

próprios autos acaso ainda não expedida ordem de pagamento[1], haja 

vista que: “(...) a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser 

vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública (...)[ARE 

723.307-RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 8-8-2014, P, DJE de 

27-9-2016, Tema 755.]. No mais, considerando que não é possível se 

processar em autos apartados a execução definitiva de título executivo 

judicial formada em outro processo, o presente feito deve ser extinto, sem 

resolução do mérito ante a ausência de interesse de agir. Ante o exposto, 

ausenta a falta de interesse processual julgo extinto, sem resolução do 

mérito o presente feito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem custas (art. 

54 e 55 da Lei nº 9099/95 e 27, da Lei nº 12153/09). Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002195-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & GIRALDELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002195-91.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CARVALHO & GIRALDELLI 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte autora pretende a execução título executivo judicial 

relativo a acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% proferido em 

outro processo (autos PJe nº 1000466-64.2018.8.11.0001), o qual tramitou 

neste juízo. No caso em exame, a parte autora pretende executar crédito 

oriundo de outro processo, o que só pode ser feito nos próprios autos 

acaso ainda não expedida ordem de pagamento[1], haja vista que: “(...) a 

jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser vedado o 

fracionamento da execução contra a Fazenda Pública (...)[ARE 

723.307-RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 8-8-2014, P, DJE de 

27-9-2016, Tema 755.]. No mais, considerando que não é possível se 

processar em autos apartados a execução definitiva de título executivo 

judicial formada em outro processo, o presente feito deve ser extinto, sem 

resolução do mérito ante a ausência de interesse de agir. Ante o exposto, 

ausente a falta de interesse processual, julgo extinto, sem resolução do 

mérito o presente feito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem custas (art. 

54 e 55 da Lei nº 9099/95 e 27, da Lei nº 12153/09). Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004508-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNY DE SOUZA TOLEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004508-02.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUZANNY DE 

SOUZA TOLEDO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

27 da 12.153/09). Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL proposta em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. Depreende-se que a parte autora que é credora por força de 

título judicial constituído na ação de indenização por dano moral c/c 

antecipação de tutela n.º 0035831-07.2015.811.0001, que moveu contra 

SANECAP e SERASA EXPERIAN S.A, a qual tramitou pelo juízo do 8º 

Juizado Especial Cível – Comarca de Cuiabá-MT. Pretende, portanto, a 

execução de sentença proferida em outro juízo. O cumprimento de 

sentença proferida por juízo diverso não pode ser processado neste 

juizado, o qual, nos termos da lei[1] 9.099/95 c/c 12.153/09, só pode 

executar seus próprios julgados[2]. Dessa forma, em se tratando de 

cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso, não se vislumbra 

competência deste juizado. O Tribunal de Justiça já apreciou a questão 

jurídica posta ao analisar o Conflito de Competência n.º 

1002325-89.2016.8.11.0000, julgado no dia 24/11/2017,no qual ficou 

estabelecido o seguinte CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A 

SANECAP JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO PASSIVO DA AUTARQUIA PELO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – IRRELEVÂNCIA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 516 DO CPC E 

RESOLUÇÃO N. 004/2014 DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência é determinada no 

momento da propositura da ação, e as modificações supervenientes do 

estado de fato, ou de direito, das partes não alteram a competência do 

Juízo (CPC/73, art. 87, atual CPC/15, art. 43). Por efeito, a assunção do 

passivo da devedora pela Fazenda Pública Municipal não desloca a 

competência já fixada. O cumprimento da sentença deve efetuar-se 

perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, 

art. 516 ou CPC/73, art. 475-P). (TJMT - Número Único: 

1002325-89.2016.8.11.0000 - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

-Assunto: [Competência]- Relator: Des(a). MARCIO VIDAL - TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). Ante o 

exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência de JEFAZ para 

julgar a ação de execução de título judicial formado em juízo diverso, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I-IV - omissis § 1º Compete 

ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos 

títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário 

mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. [2] 6) Compete 

ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independente 

da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de 

alçada na ocasião da propositura da ação. REsp 1537731/MA (DJE 

29/08/2017); RMS 045115/GO(DJE 01/09/2014); Rcl 007861/SP (DJE 

06/03/2014); RMS 038884/AC, DJE (13/05/2013); (Jurisprudência em 

Teses do STJ, nº 89: Juizados Especiais)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001989-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MALICE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001989-14.2018.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS MALICE REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. A parte embargada 

postulou a improcedência dos embargos opostos pela parte autora por 

ausência de alegada omissão na sentença. Trata-se de embargos 

declaratórios opostos pelo requerido em desfavor da decisão proferida no 

id. 17140318, sob o fundamento de que a sentença padece de omissão, 

por não haver determinação para suspender os descontos 

previdenciários pelos requeridos. O embargante indica omissão na 

decisão onde se lê: “b) O requerido MTPREV a restituir o valor 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre os plantões, 

adicional noturno e insalubridade, quanto ao período de 01/2015 até a 

07/2018, que perfaz a quantia de R$ 2.993,99 (dois mil novecentos e 

noventa e três reais e noventa e nove centavos), acrescido de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12.153/09”. Compulsando os autos, observa-se que, de fato, houve 

omissão ao não inserir no dispositivo a determinação suspendendo os 

descontos previdenciários da mesma natureza que sobrevirem a 

sentença. Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, 

somente para sanar vício na sentença de omissão, passando a ter a 

seguinte redação: “b) O requerido MTPREV a restituir o valor descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os plantões, adicional noturno 

e insalubridade, quanto ao período de 01/2015 até a 07/2018, que perfaz a 

quantia de R$ 2.993,99 (dois mil novecentos e noventa e três reais e 

noventa e nove centavos) e demais descontos de mesma natureza até o 

efetivo cumprimento da sentença, mediante comprovação, determinando 

que a reclamada se abstenha de realizar os mesmos descontos 

futuramente, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09”. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001581-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

VALMIR MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001581-23.2018.8.11.0001. REQUERENTE: SEBASTIAO TAQUES DO 

ESPIRITO SANTO, VALMIR MOREIRA BORGES REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. A parte requerida foi intimada devido a alegação do vício 

ter se dado por contradição, que por sua vez postulou pela improcedência 

dos embargos. Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios opostos 

pelo requerente em desfavor da decisão proferida no id. 16829761, sob o 

fundamento de que a sentença padece de contradição. O embargante 

indica contradição na decisão onde se lê: “Frente ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para 

DECLARAR que a parte reclamante faz jus ao beneficio de abono de 

permanência e CONDENAR a parte reclamada a restituir em favor da parte 

reclamante os valores relativos ao abono de permanência, sendo ao 

SEBASTIÃO TAQUES DO ESPIRITO SANTO, o período de 02 meses e 08 

dias; e VALMIR MOREIRA BORGES, o período de 11 meses e 17 dias, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde os descontos, e juros 

de mora equivalentes a 1% ao mês do trânsito em julgado, limitado ao teto 

deste Juizado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” Compulsando 

os autos, observa-se que, na realidade, houve erro material quanto ao 

período mencionado, já que na sentença consta que VALMIR MOREIRA 

BORGES contribuiu por 31 anos, 11 meses e 17 dias, com referência a 

data de 01/07/2013. Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, nos termos do 

art. 1.022, do CPC, somente para sanar vício na sentença de mero erro 

material, passando a sentença a ter a seguinte redação: “Frente ao 

exposto e por tudo que dos autos consta, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos para DECLARAR que a parte reclamante faz jus ao beneficio de 

abono de permanência e CONDENAR a parte reclamada a restituir em 

favor da parte reclamante os valores relativos ao abono de permanência, 

sendo ao SEBASTIÃO TAQUES DO ESPIRITO SANTO, o período de 02 

meses e 08 dias; e VALMIR MOREIRA BORGES, o período de 1 ano, 11 

meses e 17 dias, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde os 

descontos, e juros de mora equivalentes a 1% ao mês do trânsito em 

julgado, limitado ao teto deste Juizado; e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.” Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001492-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$6.305,70 (seis mil trezentos e cinco 

reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 21805441. 

Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de 

cálculo (Id. 21805441) apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 21805441, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.305,70 (seis mil 

trezentos e cinco reais e setenta centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCOS PEREIRA 

TUPAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por GILSON 

MARCOS PEREIRA TUPAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.906,06 (três mil novecentos e seis reais e seis 

centavos) referente ao ESTADO e o valor de R$2.409,71 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos) concernente ao 

MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22788705 e 22788706. 

O Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

15612666). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 22788705 e 22788706, sendo o valor de R$3.906,06 (três mil 

novecentos e seis reais e seis centavos)referente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor de R$2.409,71 (dois mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e um centavos) concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCOS PEREIRA 

TUPAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por GILSON 

MARCOS PEREIRA TUPAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.906,06 (três mil novecentos e seis reais e seis 

centavos) referente ao ESTADO e o valor de R$2.409,71 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos) concernente ao 

MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22788705 e 22788706. 

O Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

15612666). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 22788705 e 22788706, sendo o valor de R$3.906,06 (três mil 

novecentos e seis reais e seis centavos)referente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor de R$2.409,71 (dois mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e um centavos) concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501466-35.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALID KHALIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICCI & BRITO LTDA - ME (EXECUTADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO RODRIGUES OAB - MT13503-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0501466-35.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: WALID KHALIL EXECUTADO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, RICCI & BRITO LTDA - ME Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

24.318,55 (vinte e quatro mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco 
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centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 3037209. 

Chamado o feito à ordem, os autos foram encaminhados para a contadoria 

judicial, que apresentou o cálculo atualizado de id. 22973701, apontando a 

obrigação solidária consistente no pagamento de 50% do valor calculado 

para ambos os executados. Citado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ impugnou a 

execução, alegando excesso e requereu a redução do valor. Para tanto, 

junta planilha de cálculos com o montante que entende correto (id. 

23206279). Quanto ao excesso alegado, razão não assiste ao 

embargante, eis que utilizou o indexador diverso do fixado na sentença, 

não alcançando o montante correto. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor atualizado de R$ 32.721,03 (trinta e dois mil, setecentos e vinte um 

reais e três centavos), conforme ID 22973701, que deverá ser pago 

solidariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e por RICCI & BRITO LTDA-ME 

na proporção de 50% para cada. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001761-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO DE BARROS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001761-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALBERTO DE BARROS 

NEVES, CLAUDIO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ”ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica tributária c/c ação de repetição de indébito” proposta por 

ALBERTO DE BARROS NEVES e CLAUDIO MARQUES DA SILVA em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando a 

restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre as parcelas dos seus proventos que não excederam o dobro do 

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social. O requerente ALBERTO pleiteia a restituição no 

montante de R$12.671,99, referente ao período de 02/2016 a 03/2017. 

Enquanto o requerente CLAUDIO almeja a devolução da quantia de 

R$3.411,07, relativa ao período de 11/2015 a 10/2017. Citado, o Requerido 

deixou de comparecer na audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do Requerido à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. A contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

está regulamentada no §21, do art. 40, da Constituição Federal, nos 

seguintes moldes: Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os 

proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 

trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de 

cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo 

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de 

pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 

desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de 

doença incapacitante. Destarte, o § 21 estabelece uma espécie de 

exceção ao §18 aos portadores de doenças incapacitantes, devendo ser 

calculada a contribuição previdenciária apenas sobre os valores que 

superem o dobro do limite máximo do teto do RGPS. É a jurisprudência: 

AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — SERVIDOR 

ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO 

TETO CONSTITUCIONAL — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO — DECISÃO 

UNIPESSOAL DO RELATOR — MANUTENÇÃO. Em consonância com o 

entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido 

de doença incapacitante do rol previsto no artigo 213, I, § 1º, da Lei 

Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, 

incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo 

estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, 

conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Portanto, é de rigor a manutenção de decisão agravada que deferiu 

a segurança. Recurso não provido. (TJMT - AgR 178434/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 

15/02/2016). O requerente ALBERTO comprovou ser policial militar 

reformado (id. 21344658) e portador da doença incapacitante denominada 

paralisia irreversível (id. 21344679), bem como que sofreu descontos a 

título de contribuição previdenciária sobre parcelas dos seus proventos 

que não ultrapassaram o dobro do teto estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social no período de 02/2016 a 03/2017 (id. 

21344902). Por sua vez, o requerente CLAUDIO comprovou ser policial 

militar reformado (id. 2134493) e portador da doença incapacitante 

denominada neoplasia maligna (id. 21345001), bem como que sofreu 

descontos a título de contribuição previdenciária sobre parcelas dos seus 

proventos que não ultrapassaram o dobro do teto estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social no período de 11/2015 a 

10/2017 (id. 21345016). Portanto, fazem jus às restituições dos valores 

cobrados a maior pelo requerido MT PREV nos meses pleiteados, nos 

montantes individualizados demonstrados nos cálculos de id. 21344376. 

Quanto ao índice atualizador, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre os valores que foram inferiores ao 

dobro do teto máximo da previdência social; 2) condenar o MT PREV a 

restituir às partes autoras os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária que não superaram o dobro do limite máximo estabelecido 

para o regime geral da previdência social, sendo para o requerente 

ALBERTO o montante de R$ 12.671,99 (doze mil seiscentos e setenta e 

um reais e noventa e nove centavos), referente aos meses de 02/2016 a 

03/2017, e para o requerente CLAUDIO a quantia de R$ 3.411,07 (três mil 

quatrocentos e onze mil e sete centavos), relativa ao período de 11/2015 a 

10/2017, ambos acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso 

e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006215-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUSSANI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006215-05.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CAMILA RUSSANI SILVA REU: 
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ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “ação comum com pedido de tutela 

provisória de urgência” proposta por CAMILA RUSSANI DA SILVA contra 

o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a isenção do imposto de renda 

por diagnóstico de neoplastia maligna dos brônquios e pulmões, bem como 

a restituição dos valores descontados no período de 10/2018 a 02/2019. 

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação. DECIDO. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. O cerne da questão consiste em definir se a autora, em razão do 

acometimento de doença grave, tem legítima pretensão à isenção e 

restituição do imposto de renda. No que se refere à legitimidade do 

Requerido, a Constituição Federal é clara quando dispõe, no caput e inciso 

I do Art. 157, que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na 

fonte pertence aos Estados e Distrito Federal. Assim, se valor do imposto 

fica nos cofres estaduais deve o ente público ser sujeito passivo nas 

eventuais ações de repetição de indébito. Inclusive, o STJ colocou fim à 

discussão com a edição da Súmula nº 447: “Os Estados e o Distrito 

Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda 

retido na fonte proposta por seus servidores.” Desse modo, inexiste 

dúvida de que os valores descontados a título de imposto de renda retidos 

na fonte dos servidores estaduais são de interesse dos Estados. Por sua 

vez, as pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde 

que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e 

possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º. O artigo 6º, 

XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim 

disciplina: Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes 

rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por 

meio dos documentos médicos colacionados nos ids. 17999133, 25197080 

e 25197082, a Requerente comprovou que padece de neoplasia maligna. 

Contudo, os seus holerites juntados nos presentes autos demonstram que 

ela é servidora na atividade, inclusive, tal informação foi descrita na 

própria inicial. A Lei regente e a jurisprudência pátria disciplinam que a 

isenção é direcionada apenas aos servidores inativos. Portanto, a parte 

autora não faz jus ao direito ora pleiteado. Neste sentido: [...] O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a isenção 

prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os 

rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na 

ativa. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1535025/AM, relator Ministro 

Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto 

de 2015). (Destaquei) [...] A pessoa física que, embora seja portadora de 

uma das moléstias graves elencadas, recebe rendimentos decorrentes de 

atividade, vale dizer, ainda não se aposentou, não faz jus à isenção 

prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 

31637/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 14 de fevereiro de 2013). (Destaquei). APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. 

SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 

RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E 

CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à 

isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que 

possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou 

reformados, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A norma tributária deve 

ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de 

isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os 

servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de 

repetição são indevidos. 3. A condenação nos ônus sucumbenciais é 

fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à 

instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes. 4. 

Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente 

o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não 

há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De 

um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao 

ajuizamento da ação. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 

n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, Publicado no 

DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). (Destaquei). Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002153-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NAIR SOARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de “ação de incorporação de 

reajustes c/c cobrança de diferenças remuneratórias do exercício de 

2018 com pedido de tutela de evidência” proposta por NAIR SOARES DE 

ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o direito a 

implantação dos percentuais de RGA em atraso, garantir o pagamento das 

perdas decorrentes do parcelamento a luz do art. 6º da Lei 10.572/17, 

bem como a implantação do valor correto em seus proventos e o 

consequente recebimento dos valores suprimidos com os respectivos 

reflexos. A parte reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

porém apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O Requerido suscitou preliminar 

de incompetência deste Juizado sob os argumentos de complexidade da 

causa e da impossibilidade de apurar eventual valor devido antes da fase 

de liquidação de sentença. Contudo, o Requerido deixou de demonstrar em 

que residiria a necessidade de “dilação probatória complexa”. Além do 

mais, o pedido feito na inicial foi líquido no valor de R$ 10.407,95, e ainda 

que não o tivesse sido, o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 9.099/95 

prevê a possibilidade tanto de pedido genérico quanto de pedido 

determinado. Por tais razões, REJEITA-SE a preliminar. O fato 

jurídico-processual ora tratado assenta-se na alegação de que a revisão 

geral anual concedida à parte reclamante tem sido inferior ao índice de 

variação do INPC. Todavia, a controvérsia da presente lide contraria 

jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula 

Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.”. Não obstante seja assegurada pela 

Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, 

não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. 

Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar 

atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da 
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remuneração, o que não se constata nos autos. Assim, a pretensão 

autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e 

impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio 

da divisão funcional[1] do poder impede que, estando em plena vigência o 

ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a 

estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, 

ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na 

Constituição”. Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte 

tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de 

revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 

X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o 

Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, 

acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. Considerando tal 

decisão, constata-se que o Executivo não é obrigado a conceder revisões 

gerais anuais no vencimento de servidores públicos, desde que o gestor 

apresente uma justificativa ao Poder Legislativo, como ocorreu no caso 

concreto. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Trecho voto Min. Celso de Mello no 

julgamento do ARE 841799 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

Segunda Turma.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002067-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Cuida-se de “ação de incorporação de reajustes c/c 

cobrança de diferenças remuneratórias do exercício de 2018 com pedido 

de tutela de evidência” proposta por BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando o direito a implantação dos percentuais de RGA em 

atraso, garantir o pagamento das perdas decorrentes do parcelamento a 

luz do art. 6º da Lei 10.572/17, bem como a implantação do valor correto 

em seus proventos e o consequente recebimento dos valores suprimidos 

com os respectivos reflexos. Os Requeridos não compareceram à 

audiência, tampouco apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. 

Inobstante o não comparecimento dos Requeridos na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O fato 

jurídico-processual ora tratado assenta-se na alegação de que a revisão 

geral anual concedida à parte reclamante tem sido inferior ao índice de 

variação do INPC. Todavia, a controvérsia da presente lide contraria 

jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula 

Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.”. Não obstante seja assegurada pela 

Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, 

não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. 

Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar 

atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da 

remuneração, o que não se constata nos autos. Assim, a pretensão 

autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e 

impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio 

da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato 

legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a 

estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, 

ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na 

Constituição[1]”. Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte 

tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de 

revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 

X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o 

Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, 

acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. Considerando tal 

decisão, constata-se que o Executivo não é obrigado a conceder revisões 

gerais anuais no vencimento de servidores públicos, desde que o gestor 

apresente uma justificativa ao Poder Legislativo, como ocorreu no caso 

concreto. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Trecho voto Min. Celso de Mello no 

julgamento do ARE 841799 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

Segunda Turma.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO BERTANI OAB - RS25822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000051-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CEREALISTA SANTO 

EXPEDITO LTDA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação 

Anulatória com pedido de repetição de indébito proposta por CEREALISTA 

SANTO EXPEDITO LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando a anulação de duas autuações de infração de trânsito. Citado, 

o requerido apresentou contestação. DECIDO Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo ativo figurem uma das pessoas expressamente listadas no art. 

5º, I, da Lei 12.153/2009. A propósito: Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. O 

despacho de id. 14437772 intimou a parte autora para comprovar que é 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Como se percebe da 

manifestação da própria autora (id. 2532201), ela não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Diante do exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de 
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consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0504120-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504120-98.2015.8.11.0041 AUTOR(A): CAVALARI E REZENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de ação monitória proposta por CAVALARI E 

REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

41.211,57 (quarenta e um mil, duzentos e onze reais e cinquenta e sete 

centavos), referente a cessão da Certidão de Crédito nº 9.9.090.389-3, 

expedida pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Administração em 16/04/209. Citado, o executado apresentou 

embargos alegando prescrição. Passa-se à apreciação. O Decreto nº 

20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Deste modo, como os prazos prescricionais são contados de 

forma objetiva, na forma da lei de regência. E, uma vez emitida a Certidão 

de Crédito, ter-se-á início do decurso do prazo prescricional inerente a 

todo título de crédito, no caso, o prazo de 05 (cinco) anos para se postular 

judicialmente o respectivo recebimento. Impera, pois, o princípio da 

legalidade. Ademais, a parte autora alega que o Decreto nº 766/2011 

alargou o prazo prescricional em 180 dias, conforme seu artigo 1º. No 

entanto, em que pese a referida suspensão, ainda assim a pretensão se 

encontrava prescrita. A certidão foi emitida em 16/04/2009, o Decreto 

766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011, suspendendo a obrigação de 

pagamento em 180 dias, na data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão 

a qual se refere o Decreto 766/2011, voltando a fluir o prazo prescricional. 

Sendo assim, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a 

prescrição do crédito em 16/04/2014, haja vista a execução ser 

protocolada somente em 24/11/2015. Transcorrido o lapso temporal 

quinquenal, reconhece-se a ocorrência da prescrição. Nesse sentido, é a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO 

DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 

ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – 

DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1º do 

Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a 

cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos. 

Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a 

prescrição é medida que se impõe (N.U 0022464-24.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, 

Publicado no DJE 27/11/2019) Ante o exposto, DECLARA-SE a prescrição; 

em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BELARMINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003308-28.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO BELARMINO FERREIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). MARCELO BELARMINO FERREIRA 

ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o reconhecimento de sua 

promoção ao posto de Cabo desde à data de 26/08/2004, considerando 

sua pontuação na avaliação aplicada no Concurso Interno Para Admissão 

no Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso – CFC 2003, e, assim, que seja determinado o direito imediato à 

promoção à 1º Sargento, com todos os seus efeitos legais bem como 

“recebimento de todas as diferenças salariais compreendidas no período 

em que permaneceu de forma ilegal na patente de Cabo PM, com a 

contagem retroativa do tempo, para efeitos de aposentadoria e demais 

promoções.”. Citado, o reclamado apresentou defesa. Passa-se ao 

julgamento. I - DA PRESCRIÇÃO Registra-se que a presente ação trata de 

ação de obrigação de fazer que alega suposta nulidade de ato 

administrativo ocorrida em 26/08/2004 (data da conclusão da primeira 

turma do Curso de Formação de Cabo PM com metodologia de ensino a 

distância 2004 em 26 de agosto de 2004, Boletim do Comando Geral 2.419 

de 15 de Dezembro de 2003), constitutiva de direito de progressão 

(pretensão de promoção na graduação de Cabo PM). A parte autora, em 

sua petição inicial, pugnou o afastamento da prescrição. Entretanto, o 

Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional 

quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de 

ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à 

prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO 

DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo 
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sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção. Não havendo prova nos autos de fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Ante o 

exposto, DECLARA-SE a prescrição; em consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003159-89.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRUZ MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003159-89.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO CRUZ MOREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 49.787,83 (quarenta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e 

oitenta e três centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

19833843. Citado, o executado manifestou não se opor ao pleito. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 49.787,83 (quarenta e nove mil 

setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme 

cálculo juntado no id. 19833843. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001981-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANI DA SILVA DALMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001981-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GREICIANI DA SILVA DALMAS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por GREICIANI DA 

SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento 

de verbas rescisórias, consubstanciadas em contratos temporários para 

exercer a função de Técnico em Enfermagem, no período de 14/03/2013 a 

01/06/2018. Citado, o reclamado não compareceu na audiência, mas 

apresentou a contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Segundo o disposto no artigo 1º 

do Decreto Federal nº 20.910/1932:"Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a 

ocorrência da prescrição, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

22/07/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

em relação às parcelas anteriores a 22/07/2014. Passa-se ao julgamento. 

Mérito. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

dispõe que: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
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nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância 

do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A Constituição Federal 

prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação 

em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona 

referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado 

em lei. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer 

por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, 

cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. Aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei 

Municipal 93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de 

pessoal por tempo determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a 

surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na área de 

Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; (...) Art. 4º As contratações serão 

feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo 

mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: I - até doze 

meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do 

inciso III do art. 2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do 

art. 2º. (g.n.) Vê-se que a reiterada contratação temporária não se 

enquadra na legislação municipal, pois extrapola o prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) meses estabelecido pela legislação vigente, sendo que, no 

caso da ora requerente, perdurou de 14/03/2013 a 01/06/2018. Portanto, 

deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da 

legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade do contrato e, em 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. Art. 19-A. É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

Acerca deste ponto, o STF atribuindo repercussão geral, firmou o 

entendimento que é devido o saldo de salário e o levantamento de saldo de 

FGTS nas hipóteses de contratação temporária que não observou as 

regras legais, in litteris: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO 

DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A 

EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se 

confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, 

para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de 

nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a 

observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas 

contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Vale lembrar que, no âmbito do direito 

Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

Administração somente pode atuar nos estritos limites da Lei. Para tanto, 

de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais 

para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do 

FGTS, a demandar o deferimento do pleito inicial para o seu recebimento. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), no período de contratação temporária não prescrito, compreendido 

de 22/07/2014 a 01/06/2018, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da 

data que deveria ter sido adimplido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Para fins de cumprimento de sentença deve 

a parte autora juntar o cálculo do débito com os respectivos holerites de 

todo o período. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002962-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PITOSCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002962-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANO PITOSCIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por FABIANO PITOSCIA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 14.142,62 (quatorze mil cento e quarenta e dois 

reais e sessenta e dois centavos), em dobro. Tutela antecipatória 

deferida. Dispensada audiência de conciliação. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A parte reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de setembro/2014 a julho/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a parte requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 
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insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional Noturno, no período de setembro/2014 a julho/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos meses 09/2014 a 12/2014, e, a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

07/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007382-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ROSA DA SILVA CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007382-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELOISA ROSA DA SILVA 

CURADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora 

pública estadual com vínculo temporário na Secretária de Estado de 

Educação, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Fundamento e decido. O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Ocorre que, no caso dos 

presentes autos, a relação jurídica da parte autora com a Administração 

Pública se deu por meio de contrato temporário, conforme vemos dos seus 

dados funcionais colacionados no id. 15277733, a afastar a aplicação do 

direito ora pleiteado. Inclusive, a própria Reclamante confirmou o vínculo 

apenas temporário com a Administração Pública, quando apresentou sua 

impugnação à contestação de id. 15740354. Ora, a relação jurídica 

estabelecida entre a parte autora e a Administração é por determinação 

constitucional essencialmente de caráter excepcional e por tempo 

determinado, não se aplicando as mesmas regras estatutárias. Trata-se, 

pois, de uma relação jurídico-administrativa, em que os direitos não se 

confundem com os dos servidores estatutários. Ainda que a Reclamante 

preste serviços por longos anos ao Reclamado, não transmuda a natureza 

da relação, muito pelo contrário, aparentemente existe um descumprimento 

das disposições contidas no art. 37, X, da CF. Deste modo, resta claro e 

inequívoco que a relação entre as partes advém de um contrato 

temporário e, portanto, precário. Os contratos temporários não se 

confundem com os vínculos estatutários, impondo-se a improcedência do 

pedido. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

JOSYANE DIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003904-30.2020.8.11.0001 AUTOR: LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA, 

JOSYANE DIAS FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação por meio da qual os autores pleiteiam ordem de 

reestabelecimento dos serviços do MT Saúde. Informam que possuem 

outro processo (PJe 1000147-28.2020.8.11.001, originalmente distribuído 

ao 3º JEC, para discutir a mesma relação jurídica e fatos correlatos. 

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes pretendem coibir 

ato que se identifica como um desdobramento dos fatos declarados na 

ação anteriormente distribuída. Consultando o sistema PJe verifica-se 

ainda que houve o declínio de competência do 3º JEC para este juizado na 

ação precedente de modo que ressai a desnecessidade de ajuizamento 

de nova demanda para discutir ato vinculado aos fatos já postos em juízo, 

seja em razão da possibilidade de se proceder a emenda a qualquer tempo 

antes da sentença, inclusive no que se refere a pretensão de tutela de 

urgência incidental, seja pelo fato de que ainda não houve sequer o 

despacho inicial no processo PJe nº 1000147-28.2020.8.11.001. Ante o 

exposto, pela ausência de interesse processual nas modalidades 

necessidade e adequação julga-se extinto o processo, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação ao pagamento 

de custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002763-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002763-44.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIA HELENA DE CARVALHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 5.681,81 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e 

oitenta e um centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

21799728. Citado, o executado impugnou a execução, alegando tão 

somente a não separação dos valores devidos pelos executados (Estado 

de Mato Grosso e MTPREV) ao exequente, concordando com o cálculo 

apresentado. Para tanto, o autor juntou nova planilha de cálculos com o 

montante que entende correto (id. 25679555), separando os valores 

devidos. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos 

pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 5.681,81 (cinco mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 

1.327,45 (mil trezentos e vinte sete reais e quarenta e cinco centavos) 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e R$ 4.354,35 (quatro mil trezentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) pelo MTPREV. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE VERA PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001739-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEIDE VERA PRADO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por NEIDE VERA 

PRADO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e VPNI LC502/2013, bem como a restituição do montante 

descontado, perfazendo o total de R$ 5.787,86. A liminar foi deferida. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se 

sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se 

a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 07/2014, 

haja vista que a ação foi distribuída no dia 03/07/2019. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período 

anterior a 07/2017. DA JUSTIÇA GRATUITA Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e VPNI LC502/2013 nos 

períodos de 07/2014 (sendo os meses 07 a 12/2014 pagos em 03/2015) a 

05/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, 

que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 21344232, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos do adicional, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença, sendo ainda inclusas parcelas prescritas do 

período de 01/2012 a 06/2014 (pagos no mês 03/2015). Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre o adicional de insalubridade e VPNI LC502/2013 (Tema 163[1]/STF); 

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade no período de 07/2014 a 12/2014 (pagos 

no mês 03/2015) e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV 

a devolver a soma dos descontos de mesma natureza, sobre adicional de 

insalubridade nos períodos de 01/2015 a 05/2019; e sobre o VPNI 

LC502/2013 incidentes nos meses 10/2018 a 05/2019, considerando a 

"DATA DIREITO"; e demais descontos até o efetivo cumprimento da liminar, 

mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501256-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BASULINO LEMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501256-47.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: BASULINO LEMES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por BASULINO LEMES DE OLIVEIRA, 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 35.137,25 (trinta e 

cinco mil cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso devido a erro 

material e requereu a redução do valor para que seja declarada a 
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obrigação de pagar a quantia de R$ 20.123,90. Para tanto, junta planilha de 

cálculos com o valor que entende correto (id. 13424875). Decido. Sem 

razão o embargante. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente 

apresentou cálculo de acordo com os ditames do v. acórdão (id. 

9301072), qual seja, aplicação de correção e juros a partir de 30/04/2014. 

Observa-se ainda do cálculo apresentado pelo embargante, que este 

utiliza-se de índice monetário e período de atualização diverso do aplicado 

pelo v. acórdão (id. 9301072). Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos 

a execução e HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 35.137,25 (trinta e 

cinco mil cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Indefere-se 

o pedido de destaque dos honorários advocatícios no percentual de 25%, 

ante a ausência da juntada do respectivo contrato. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012039-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELGA REZENDE SOSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012039-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELGA REZENDE SOSTER 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais” proposta por ELGA REZENDE SOSTER em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

3.353,22 (três mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno no período de 07/2016 (pago no mês 08/2016) a 

08/2019 (pago no mês 09/2019). Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de 24985847a existência 

de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque 

foram considerados os meses dos pagamentos do adicional, quando 

deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o 

que não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede 

de cumprimento de sentença. Ainda, improcede o pedido de restituição 

das parcelas dos meses 08 e 09/2015 por ausência de documento 

comprobatório. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não 

se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno referente aos meses 

de 07/2016 (pago no mês 08/2016) a 08/2019 (pago no mês 09/2019), 

respeitada a “DATA DIREITO”, acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002530-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002530-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: OLIMPIO DA CUNHA 

FERNANDES JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADEDE DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES e PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” proposta por OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JÚNIOR em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, bem como a restituição dos valores 

descontados. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, no período de 09/2014 a 04/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Entretanto, o Estado de Mato 

Grosso só é legitimo para responder pelo período de 09/2014 a 12/2014, 

ou seja, o período de 01/2015 a 04/2019 não será analisado. Quanto à 

atualização, o índice utilizado está incorreto, haja vista que, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 
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juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

ao autor a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, nos meses 09/2014 a 12/2014, 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Juizado Especial Criminal Unificado

Portaria

PORTARIA Nº 001/ 2020-ADM – JECRIM

O Doutor ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Juiz de Direito do Juizado 

Especial Criminal Unificado da Capital, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento nos artigos 52, incisivo XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da 

Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº. 941/2010C. ADM, que instituiu 

o Marco Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a administração 

do patrimônio – bens móveis e imóveis – do Poder Judiciário deste Estado 

atualizada pela Portaria nº. 429/2017 C. ADM;

CONSIDERANDO os ditames da Lei nº 8.666/93 e o disposto na Instrução 

Normativa, SPA nº. 03/2011 editadas pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, que dispõem sobre os procedimentos e controles relacionados 

aos bens patrimoniais móveis adquiridos por este sodalício;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar inventário de bens móveis de 

informática inservíveis disponíveis à baixa armazenados no Juizado 

Especial Criminal Unificado desta capital, haja vista a quantidade 

exacerbada existente nos depósitos, bem como o fato de estarem sujeitos 

à deterioração e depreciação;

 CONSIDERANDO a existência de interesse público no referido 

levantamento, visando à destinação adequada dos bens;

RESOLVE:

ART. 1º CONSTITUIR Comissão de Inventário, Avaliação e Doação dos 

bens móveis inservíveis disponíveis à baixa armazenados neste Juizado, 

que será integrada pelos seguintes Servidores:

1 – BERNADETE TERESINHA BORGES PEREIRA, Gestora Administrativa, 

matrícula 5024, lotada no Juizado Especial Criminal da Capital – Presidente 

da Comissão;

2 – IVANA LUCIANO FERRI, Gestor Administrativo, matrícula 20947, lotada 

no Juizado Especial Criminal da Capital – Secretário;

3 – ARNALDO ERVINO LAMB, Oficial de Justiça, matrícula 4075, lotado no 

Juizado Especial Criminal da Capital – Oficial Avaliador.

ART. 2º DETERMINAR que a referida Comissão providencie:

a) a elaboração de relatório circunstanciado, instruído com a relação de 

bens passíveis de baixa, constando os respectivos números de tombos, 

descrição, estado de conservação (item 5.1 da IN SPA nº. 03/2011) e 

quantidade, bem como sejam classificados de acordo com o artigo 50, da 

Portaria nº 941/2010/C.ADM, atualizada pela Portaria nº. 429/2017 C. ADM;

b) a elaboração de laudo de avaliação dos bens constando o valor de 

cada item;

c) a verificação no Sistema GP se o bem está devidamente cadastrado, 

confrontando o bem com a descrição do tombo correspondente;

d) a emissão de relação dos bens a serem doados, via GP.

Art. 3º. A Comissão terá um prazo de 60 (sessenta) dias para finalização 

dos trabalhados e apresentação do Relatório Final.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se, remetendo-se cópia ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça, aos servidores que compõem a comissão, à Gestora 

do Setor de Recursos Humanos do Fórum da Capital e aos Gestores 

Judiciários e Administrativos a quem os servidores convocados forem 

subordinados, para cumprimento do art. 4º, bem como ao e-mail 

dmp@tjmt.jus.br.

 Registre-se e cumpra-se.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral
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