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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006563-86.2020.8.11.0041

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

JOAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO OAB - 006.673.151-87 

(REPRESENTANTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 20:15 horas Processo n. 

1006563-86.2020.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 1. 

A inicial não traduz a urgência almejada pelo requerente, de modo que não 

possa aguardar a retomada do expediente de segunda-feira (17.02.2020), 

às 12h, não configurando nenhuma das hipóteses prevista na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (Capítulo I, Seção 7, item 8). 2. Sendo assim, deixo 

de apreciar o pedido e determino que os autos sejam distribuídos a vara 

cível competente às 12:01 horas, de segunda-feira (17.02.2020). 3. 

Intime-se e Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1006564-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITANAEL JESUS CORREA DE LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Recebi no Plantão às 20:30 horas Processo n. 

1006564-71.2020.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VISTOS E ETC. 1. 

A inicial não traduz a urgência almejada pelo requerente, de modo que não 

possa aguardar a retomada do expediente de segunda-feira (17.02.2020), 

às 12h, não configurando nenhuma das hipóteses prevista na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (Capítulo I, Seção 7, item 8). 2. Sendo assim, deixo 

de apreciar o pedido e determino que os autos sejam distribuídos a vara 

cível competente às 12:01 horas, de segunda-feira (17.02.2020). 3. 

Intime-se e Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo de Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000991-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ROGER DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003487-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035263-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 
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centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029766-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SALOMAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar:R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033183-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO HERPICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031981-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA DE JESUS ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037028-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER THOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 
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anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029749-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015774-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040060-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GONCALO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033517-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ANTONIO PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 150,16 (cento e cinquenta reais e 

dezesseis centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do 

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha 

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

após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015305-71.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 183,58 (cento e oitenta e três 

reais e cinquenta e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010300-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDES BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020872-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA AYLLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERENTE: GIOVANI DA SILVA AYLLON, 

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

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

o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito 

centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024175-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AULLENCAR DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017601-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 
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efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017600-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020964-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TRAVASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. 

VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito 

centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037925-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019844-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEULA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 
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anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003721-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029335-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010603-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012365-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009094-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER,nos termos do artigo 7° do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, ficam devidamente INTIMADAS às partes 

requeridas, para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais, a que foi condenado. VALORES PARA 

PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 

(cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, 

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

ok, preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o 

nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado 

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

discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

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

recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014317-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUANDIR ANTONIO ROCHA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028992-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA SIMOES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008309-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VITOR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004061-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CRISTIAN JESUS PEREIRA ARAUJO GONZAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

JOECY ARAUJO GONZAGA OAB - 695.489.781-72 (REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025058-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO OLIVEIRA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031073-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMIANO SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033514-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RENATA DE MILLA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006198-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MENDES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014116-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010363-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004851-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006391-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SCHNEIDER SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). Fica cientificado de que para emissão de 

guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007926-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PORTELA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035516-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006911-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENDERLY GONCALVES NOBRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035101-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FARIAS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008326-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SANTOS LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005993-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005015-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006167-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER,nos 

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

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

o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 186,37 (cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos). 

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, 

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

OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039966-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNYFER CHRISTINE DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008445-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011600-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BINDA PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006314-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ALVES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012293-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 
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caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024134-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015983-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FRANCISCO BARBOSA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022606-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011941-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1019933-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUSMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033184-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CARLA SAMPAIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031921-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015312-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTYAGO ALVES ESPESSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012088-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVAN BISPO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015040-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ANDRE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

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

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). 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, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

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

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

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

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

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009991-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SABINO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER,nos termos do artigo 7° do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, ficam devidamente INTIMADAS às partes 

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

das custas processuais, a que foi condenado. VALORES PARA 

PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 144,41 

(cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 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, 

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

OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

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

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0024343-71.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE SALOMAO BUDIB (REQUERENTE)

ORESTES RODRIGUES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

ELISSANDRA SALOMAO BUDIB LOPES (REQUERENTE)

RAMAO LOPES FILHO (REQUERENTE)

MARIANA BOTELHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB (REQUERENTE)

CRISTIANE COSTA DOS SANTOS SOUZA BUDIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ JORGE BUDIB (REQUERIDO)

TRON INFORMATICA CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

MURILO BONETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO OAB - MT7162-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

JENNIFER LIS SOUZA TESTA OAB - MT21629-O (ADVOGADO(A))

VICTOR GUIMARO SAKITANI OAB - MT20336-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUI EDUARDO SANO LAURINDO OAB - MT10128-O (ADVOGADO(A))

EDIFICIO MOZART (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO GOMES BRESSANE OAB - MT10102-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

VALERIA SOARES PINHEIRO ALEIXO (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO OAB - MT6852-O 

(ADVOGADO(A))

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO OAB - MT0018355A 

(ADVOGADO(A))

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

0024343-71.2011.8.11.0041. REQUERENTE: MARIO MARCIO SALOMAO 

BUDIB, CRISTIANE COSTA DOS SANTOS SOUZA BUDIB, CHRISTIANE 

SALOMAO BUDIB, ORESTES RODRIGUES DOS REIS JUNIOR, ELISSANDRA 

SALOMAO BUDIB LOPES, RAMAO LOPES FILHO, MARIANA BOTELHO DE 

CAMPOS REQUERIDO: JUAREZ JORGE BUDIB, TRON INFORMATICA 

CUIABA LTDA - ME, CID IMOVEIS EIRELI - EPP, MURILO BONETI Vistos, etc. 

DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO O Advogado Daniel Ribeiro de Oliveira 

aduz ser credor do falecido na quantia de R$ 11.837,64 (onze mil 

oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), oriundos do 

Processo n.º 0039863-31.2010.811.0001. Ao final, em síntese, requer a 

habilitação de crédito. Desse modo, cite-se a Inventariante, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre os pedidos contidos na 

petição inicial. (art. 644 do C.P.C.) Com ou se manifestação, intime-se a 

parte Autora, para se manifestar em igual prazo. DA LIBERAÇÃO DE 

VALORES PARA O PAGAMENTO DO REFIS Informam os postulantes que 

por conta da Execução Fiscal, Processo n.º 0045239-05.2009.8.12.0001, 

05 (cinco) bens imóveis da pessoa jurídica Distribuidora Centro América 

L.T.D.A., estão na iminência de serem leiloados, além de esclarecer que a 

dívida perfaz a quantia de R$ 6.277.232,07 (seis milhões duzentos e 

setenta e sete mil duzentos e trinta e dois reais e sete centavos). 

Entretanto, há possibilidade da pessoa jurídica aderir à Lei n.º 5.457/2019 

(parcelamento do débito). Ao final, em síntese, requer: i) expedido alvará 

judicial no valor de R$ 214.792,27 (duzentos e quatorze mil setecentos e 

noventa e dois reais e vinte e sete centavos) para a Conta Corrente n.º 

0043458-2, Agência n.º 5398, Banco Bradesco, Bagatelli Gonçalves 

Advogados Associados, necessários para adesão ao programa do 

benefício da Lei Estadual. Defiro o pedido de expedição de alvará, para 

levantamento da importância indicada no parágrafo anterior, devendo a 

Requerente prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038020-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1038020-10.2018.8.11.0041 CERTIDÃO 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, acerca dos 

bloqueios efetivados pelo sistema Bacenjud e Renajud, bem como, a 

certidão negativa do oficial de Justiça. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012230-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE TOCANTINS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBEDI ANDRADE CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1012230-87.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CILENE TOCANTINS 

CERQUEIRA REQUERIDO: ALBEDI ANDRADE CERQUEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, sobre o ofício de id 

27927699, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043900-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. S. (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 Nº do processo: 0043900-68.2016.8.11.0041 

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, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da falta de êxito em 

bloquear ativos financeiros ou veículos do executado, requerendo o que 

de direito. CUIABÁ, 17 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-496 GUARDA

Processo Número: 1038152-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI DO NASCIMENTO LUSTOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINILDE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

DARNILDO RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 

1038152-04.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 3.373,20 ESPÉCIE: 

[Guarda, Fixação]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: DARLI DO 

NASCIMENTO LUSTOSA Endereço: RUA DEZ, 42, QDA 19, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-738 POLO PASSIVO: DARNILDO 

RUFINO DO NASCIMENTO e FRANCINILDE MARTINS DA SILVA Endereço: 

Lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, FRANCINILDE MARTINS DA SILVA, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, 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. RESUMO DA INICIAL: 

DARLI DO NASCIMENTO LUSTOSA propôs a presente ação de AÇÃO DE 

GUARDA COMPARTILHA COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA C/C ALIMENTOS em face de DARNILDO RUFINO DO 

NASCIMENTO e FRANCINILDE MARTINS DA SILVA, requerendo a guarda 

compartilhada da menor MAYÁRA RUFINO DA SILVA, bem como o 

pagamento dos alimentos provisórios no valor de equivalente a 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo em favor da menor supracitada. DECISÃO 1: 

Vistos etc. Defiro a gratuidade processual nos termos da lei 1.060/50. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de 

Guarda proposta por Darli do Nascimento Lustosa, em desfavor de 

Darnildo Runifo do Nascimento e Francinilde Martins da Silva, requerendo a 

guarda de Mayára Rufino da Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a exordial que, a requerente é avó paterna da menina, de 

quem esta recebe o auxílio e os cuidados necessários para o seu pleno 

desenvolvimento, desde quando tinha 01 (um) ano e 07 (sete) meses de 
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vida. Afirma, ainda, que os pais da criança não possuem interesse na 

guarda de Mayára, eis que, o genitor viaja muito em busca de emprego, e a 

mãe encontra-se em lugar incerto ou não sabido. Requer, assim, a 

regularização da guarda de Mayára Rufino da Silva em seu favor. É o 

relato. Fundamento e decido. O documento constante no Id. nº 11205020, 

demonstra o vínculo de parentesco existente entre a autora e a infante, 

posto que são avó e neta. Observando-se as informações trazidas à luz, 

não resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido de 

guarda em favor da autora, traz reais vantagens para a criança, sendo 

providência que atende ao seu maior interesse, regularizando a situação 

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

com fundamento no art. 33 do ECA, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, pelo que concedo a guarda provisória de Mayára Rufino da 

Silva à requerente, Darli do Nascimento Lustosa, até ulterior deliberação. 

Indefiro, por ora o pedido, de realização da citação da requerida por edital. 

Sabe-se que, a citação por edital é medida excepcional, sendo esta 

alternativa utilizada tão somente, após esgotadas as possibilidades de 

localização da parte requerida. Diante do exposto, promova-se pesquisa, 

junto aos Sistemas conveniados, visando obter informações, em relação 

ao endereço da requerida Francinilde Martins da Silva, filiação Francisco 

Belo da Silva e Ivanda Silva Martins. Os autos permanecerão em gabinete, 

até que, a informação do endereço da requerida Francinilde Martins da 

Silva, seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento 

n.º 004/2007/CGJ). Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o 

pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos a nobre Defensoria Pública, para seu 

pronunciamento, na condição de curadora especial. Em razão da presente 

decisão, determino: 1. Citem-se, mediante às cautelas e advertências 

legais. 2. Notifiquem-se as ilustres psicólogas e assistentes sociais 

judiciais, para a elaboração de estudo das partes, com enfoque na criança 

em questão, em 30 (trinta) dias. Notifique-se o zeloso Ministério Público. 

Tome-se por termo o compromisso. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza 

de Direito. DECISÃO 2: Vistos etc. Cumpra-se a decisão de id 1137189. 

Cite-se o requerido por edital. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu se rá 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 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, ANA 

BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, o digitei. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012241-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CLÉRIA ANA COELHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EUNICE MARIA PINHEIRO (REQUERENTE)

 

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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 

1012241-19.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: CLÉRIA ANA COELHO 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, 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. 

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propôs a presente Ação de Destituição de Curatela em face de 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, requerendo a interdição definitiva e 

concessão da Curatela Provisória do senhor Francisco Pereira da Silva à 

senhora EUNICE MARIA PINHEIRO. DECISÃO 1: Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Destituição de 

Curatela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face de Francisco Pereira da Silva, devidamente qualificados. Narra a 

exordial que, o requerido foi legalmente curatelado, através de sentença, 

acostada ao id. 18925549, sendo-lhe na oportunidade nomeada como 

curadora, Cléria Ana Coelho. Ocorre que, a curadora do requerido reside 

em outro estado e, conforme apurado pelo zeloso Ministério Público, vem 

utilizando indevidamente o benefício do requerido. É o relato. Fundamento 

e decido. O requerido, por estar curatelado, necessita de um responsável 

legal para gerir a sua vida civil, pois, a curadora nomeada pelo Juízo não 

exerce a curatela de fato, sendo necessária a sua substituição. O douto 

Ministério Público indicou ao exercício da curatela, Eunice Maria Pinheiro, 

ex-companheira e mãe das filhas do requerido, que apresenta melhores 

condições ao exercício do encargo, neste momento. Diante do exposto, 

defiro a substituição da curatela do curatelado, nomeando provisoriamente 

Eunice Maria Pinheiro, como curadora de Francisco Pereira da Silva e, 

determino: Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, proceda ao 

cancelamento dos cartões bancários que estão sob a posse de Cléria Ana 

Coelho e realize as alterações necessárias, fazendo constar Eunice Maria 

Pinheiro como atual curadora de Francisco Pereira da Silva. Na mesma 

comunicação, remeta-se cópia dos documentos pessoais da atual 

curadora e do requerido visando agilizar a substituição ora deferida. 

Realize-se estudo social, no prazo de 30 (trinta) dias. Cite-se e intime-se 

na pessoa da curadora provisória.[1] Cite-se Cléria Ana Coelho, por meio 

de Carta Precatória, para que tome conhecimento da presente Ação. 

Tome-se por termo o compromisso. Colha-se o pronunciamento do digno 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de 

Direito. DECISÃO 2: Vistos etc. Defiro o pedido de citação de Cléria Ana 

Coelho, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça constar do 

edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC. Transcorrido 
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o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos 

a nobre Defensoria Pública que, ora nomeio como curadora especial da 

requerida, conforme disciplina o art. 72 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 

de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - 

Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 7 de 

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

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003270-11.2020.8.11.0041

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

ZENAIDE GONCALINA RODRIGUES DA SILVA OAB - 208.601.881-91 

(REPRESENTANTE)

RUI FRANCISCO DA COSTA OAB - 298.811.101-49 (REPRESENTANTE)

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE MARIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003270-11.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ZENAIDE GONCALINA RODRIGUES DA SILVA, RUI 

FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ZARIFE MARIA DA COSTA Vistos 

etc. Verifica-se dos autos que foi decretada a interdição da Requerida 

pelo douto Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca –id.28456332, no processo de n° 614/2008. Dessa forma, 

julgada a ação de interdição pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões, eventuais questões posteriores ao trânsito em julgado, 

como prestação de contas, pedidos de alvará ou substituição/remoção de 

curador devem ser analisadas por ele, que decidiu acerca da interdição, 

visando assim, atender aos interesses do incapaz, os quais devem 

prevalecer a qualquer regra de competência. Aliás, neste sentido: “(...) 

Uma vez declarada a interdição, e nomeado curador, a substituição deve 

ser examinada pelo mesmo juízo, ainda que transitada em julgado a 

sentença e arquivado o processo”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 70070798210, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar 

Bruxel, Julgado em 10/11/2016) Dessa forma, declaro a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a presente ação e declino a 

competência em favor do Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005488-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MUTRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005488-12.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO REQUERIDO: 

MARCIA MUTRAN Vistos etc. Verifica-se dos autos que foi decretada a 

interdição do Requerido pelo douto Juízo da 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca –id.29026492, no processo de código 

829389. Dessa forma, julgada a ação de interdição pelo Juízo da 5ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, eventuais questões posteriores ao 

trânsito em julgado, como prestação de contas, pedidos de alvará ou 

substituição/remoção de curador devem ser analisadas por ele, que 

decidiu acerca da interdição, visando assim, atender aos interesses do 

incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer regra de competência. 

Aliás, neste sentido: “(...) Uma vez declarada a interdição, e nomeado 

curador, a substituição deve ser examinada pelo mesmo juízo, ainda que 

transitada em julgado a sentença e arquivado o processo”. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70070798210, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016) Dessa forma, declaro a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação e 

declino a competência em favor do Juízo da 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006443-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - 040.243.261-47 (PROCURADOR)

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - 050.826.301-80 

(PROCURADOR)

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: 1006443-43.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARGARIDA FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PROCURADOR: AUGUSTO DE 

ALMEIDA, STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como curadora provisória de 

Marcos Alexandre de Oliveira, mediante compromisso, MARGARIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, para que, pratique os atos da vida civil do 
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curatelando que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cite-se o curatelando 

dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, o mesma 

poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a citação. No 

ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se o 

curatelando encontra-se em condições de locomoção para se apresentar 

em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública que, ora nomeio como curadora 

especial do beneficiário, conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o 

INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelando 

recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida 

cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. 

Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro 

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

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008131-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UENDERSON ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULIENE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

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: 1008131-74.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: UENDERSON ALVES RODRIGUES REQUERIDO: SULIENE 

OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio c/c 

Partilha de Bens c/c Oferta de Alimentos e Guarda, proposta por 

Uenderson Alves Rodrigues, em face de Suliene Oliveira dos Santos 

Rodrigues, devidamente qualificados. Consta dos autos que, as partes 

contraíram matrimônio, em 27 de dezembro de 2008, sob o regime da 

comunhão parcial de bens (id. 18288546), do qual advieram duas filhas, 

Samara Oliveira Rodrigues, nascida em 03 de junho de 2007, e Sara 

Letícia Oliveira Rodrigues, nascida em 06 de outubro de 2011, em relação 

às quais pleiteia pela fixação da guarda compartilhada, regulamentação a 

convivência e fixação de alimentos. Infere-se que, durante o matrimônio, 

as partes amealharam direitos sobre o imóvel residencial, localizado na 

Rua 04, quadra 13, n°. 36, Jardim Umuarama, nesta cidade, de matrícula 

nº. 64.971, avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)[1] e um 

automóvel, Chevrolet Prisma 1.4, ano/modelo 2016/2016, placa OAQ9692, 

avaliado em R$ 46.373,00 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e três 

reais), objeto de contrato de financiamento[2]. Requereu a parte autora a 

alteração do nome da requerida, a fim de que volte a usar o nome de 

solteira. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 18525646, que 

concedeu a gratuidade processual postulada, fixou alimentos provisórios 

em 25% (vinte e cinco por cento), do salário mínimo vigente, além do plano 

de saúde às filhas e determinou a citação da parte requerida. Citada[3], a 

parte requerida apresentou contestação, intempestivamente[4], onde 

manifesta sua concordância quanto a fixação da guarda compartilhada, o 

valor dos alimentos ofertados e a convivência livre do genitor com os 

filhos. A audiência de tentativa de conciliação, restou inexitosa, em face 

da ausência da parte requerida (id. 19594673). Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou no id. 26262601. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens 

c/c Oferta de Alimentos e Guarda, proposta por Uenderson Alves 

Rodrigues, em face de Suliene Oliveira dos Santos Rodrigues, 

devidamente qualificados. Consigne-se que, a requerida foi devidamente 

citada, não compareceu na audiência de tentativa de conciliação e 

apresentou contestação intempestivamente, razão pela qual decreto sua 

revelia, em que pese a não produção dos seus efeitos, quanto aos direitos 

indisponíveis, com fundamento no art. 344 c/c art. 345, do CPC. 

Considerando os direitos em discussão, a contestação deverá ser mantida 

nos autos e sopesadas as provas apresentadas. Ademais, verifica-se 

que a questão suscitada prescinde de dilação probatória, pelo que passo 

à análise do mérito consoante permissivo legal. 1. Da Guarda, Convivência 

e Alimentos das filhas. Observa-se dos autos que, não há controvérsia 

quanto ao exercício da guarda compartilhada, convivência livre do genitor 

com as filhas e a fixação dos alimentos, nos moldes pleiteados, razão pela 

qual, serão os alimentos fixados, em definitivo, em 25% (vinte e cinco por 

cento), do salário mínimo vigente, além do plano de saúde, que serão 

pagos pelo genitor, mediante desconto em folha de pagamento. 2. Do 

Divórcio e da Partilha dos bens. A parte requerida não apresentou 

resistência ao pedido de divórcio, até mesmo por se tratar de direito 

potestativo daquele que o pleiteia, nem mesmo ao pedido de alteração do 

nome de casada. A controvérsia se instala na partilha dos bens, pois, de 

um alado, o autor afirma que o terreno, em que edificada a casa, foi 

adquirido antes do matrimônio, ao passo que faria jus a 60% do imóvel; por 

outro lado, defende a requerida que já viviam em união estável, pelo que a 

partilha deveria se dar em metade. O matrimônio foi celebrado, em 27 de 

dezembro de 2008, sob o regime da comunhão parcial de bens, segundo o 

qual comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do 

casamento, a teor do que dispõe o art. 1.658, do Código Civil. Analisando 

as provas apresentadas, verifica-se que o imóvel foi adquirido, por meio 

de contrato particular de compra e venda, em 20 de setembro de 2005, 

portanto, anteriormente à celebração do matrimônio. No contrato, consta 

como comprador o autor, que se qualificou como sendo solteiro. Às 

provas documentais apresentadas pela parte autora, a requerida não 

apresentou nenhuma prova documental capaz de afastá-las, pelo 

contrário, limitou-se a argumentar contrariamente fundamentando na 

suposta união estável estabelecida anteriormente ao casamento. Sendo 

assim, há que se considerar que o terreno é bem particular do autor, que, 

pelo regime de casamento eleito, manteve a natureza de bem próprio após 

a celebração. Nesse cenário, com exceção do terreno em que edificada, a 

casa e eventuais benfeitorias deverão ser partilhadas igualmente (50%) 

entre as partes, pois entendo não razoável atribuir ao autor 60% do 

imóvel, sem que se tenha, de forma clara, o quanto a acessão agregou de 

valor ao terreno, pois, a considerar o baixo valor de compra atribuído no 

contrato particular, poderá colocar a requerida em extrema desvantagem. 

Quanto aos móveis a que o autor pleiteia metade, não foi apresentada 

nenhuma prova de sua existência material, o que impede a partilha por 

este Juízo. Por fim, em relação ao veículo Chevrolet Prisma 1.4, 

ano/modelo 2016/2016, placa OAQ9692, a parte requerida não se opôs ao 

pedido inicial, sendo bem adquirido na constância do casamento, deverá 

ser partilhado em metade. Todavia, deve-se considerar que se trata de 

veículo financiado, o que impõe que a partilha recaia somente sobre as 

parcelas quitadas durante o matrimônio, indenizando-se a requerida, para 

que o bem permaneça com o autor, que, inclusive, assumiu o 

financiamento e vem arcando com as parcelas, após a separação. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DECRETO 

o divórcio de Uenderson Alves Rodrigues e Suliene Oliveira dos Santos 

Rodrigues, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Os bens amealhados 

deverão ser partilhados nos moldes fixados. Outrossim, fixo a guarda 

compartilhada dos filhos, a convivência livre com o genitor e fixo, em 

definitivo, os alimentos em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente, além do plano de saúde às filhas, com pagamento até dia 10 (dez) 

de cada mês, mediante desconto em folha de pagamento. Os alimentos 

incidirão sobre o adicional de férias e 13º salário. Concedo a gratuidade 

processual postulada pela parte requerida Expeça-se mandado de 

averbação. Consigne-se que, a autora voltará a usar o nome de solteira: 

Suliene Oliveira dos Santos. Expeça-se ofício ao empregador, para que 

promova o desconto dos alimentos, nos moldes determinados, com 

urgência. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

18288547 [2] Id. 18288548 [3] Id. 19435439 [4] Id. 24634500

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1049356-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. R. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO. Ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme Sentença de ID 27648027.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018235-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANA ROCHA ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA GODOI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

quanto ao retorno da Carta Precatória, bem como em relação a noticia e 

pagamento do débito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037707-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HISLER FREUD ALENCAR MENDES SILVA (REQUERENTE)

JOSE REMIGIO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

TED JONE ALENCAR MENDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA LOURDES MENDEZ VIEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente a fim de comparecer na secretaria judicial para retirada 

de documentos.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034830-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MACHADO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ DE ANDRADE MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª 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 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM JUIZ DE DIREITO DR SERGIO 

VALERIO PROCESSO N. 1034830-73.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: 

INTERDIÇÃO POLO ATIVO: ROSELI MACHADO BRITO POLO PASSIVO: 

DENIZ DE ANDRADE MACHADO INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

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 

SENTENÇA: "Roseli Machado Brito propôs a presente Ação de Curatela em 

face de Deniz de Andrade Machado. Relatou que seu irmão é portador de 

esquizofrenia, codificada pelo CID F20.0, o que o torna incapacitado para 

a prática dos atos da vida civil, justificando a propositura da presente 

demanda. (...) Constata-se dos autos que a autora busca a interdição de 

seu irmão, que é portador de esquizofrenia paranoide, enfermidade que 

lhe retira o discernimento à prática dos atos da vida civil, necessitando 

estar representado por quem defenda seus interesses. A inicial foi 

instruída com um atestado médico psiquiatra, que relata o seguinte: 

“Atesto para os devidos fins que o Sr. Deniz de Andrade Machado padece 

de transtorno mental CID F20.0 (esquizofrenia paranoica) em uso de 

neuroléptico típico. Transtorno mental crônico e persistente”. (Id nº 

10719430 - Pág. 2). (...) Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, defiro o pedido 

de curatela com a finalidade de nomear a senhora Roseli Machado Brito 

como curadora definitiva ao requerido. Por fim declaro extinto o processo 

com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de 

Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 30 de julho de 2019. Sérgio Valério - Juiz 

de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA, digitei. CUIABÁ, 23 de setembro de 2019. 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009978-17.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. (EXEQUENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CRISOSTOMO BARBOSA OAB - MT17654-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

 

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

intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar se 

quanto a petição de ID n. 28783386 e 28785098.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033776-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ROSA DE ALMEIDA GARRETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO OAB - MT22467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GARRETANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033776-04.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZA ROSA DE ALMEIDA GARRETANO REQUERIDO: 

PAULO GARRETANO Vistos. Ante a informação constante do id. 
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24655683, de que o requerido encontra-se internado desde o dia 

28/09/2019, estando incapaz de realizar suas atividades da vida civil – id. 

24655686, deixo por ora de designar audiência de entrevista e determino 

que, seja procedido 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. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 

MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033219-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033219-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: NAYANNE DIAS ARAUJO 

EXECUTADO: REGIS LOHAN DE CARVALHO Visto. Trata-se de ação em 

que a parte autora não foi localizada no endereço por ela informado para 

dar andamento ao processo, motivo porque foi intimada por edital, e 

mesmo assim permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se dos 

autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no endereço 

informado nos autos para promover o andamento do processo. Entretanto, 

nos termos do art. 77, inciso V e do art. 274, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, é dever das partes informar e manter o endereço 

atualizado nos autos, obrigação que não foi observada pela parte autora. 

Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “1. Nos termos 

do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem julgamento 

do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada pessoalmente para 

tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h. 2. “A extinção do 

processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação 

pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se 

perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 

20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

10/03/2017). Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a 

intimação por edital sem que a parte autora promova o andamento do 

processo, a sua extinção é medida que se impõe. Em face do exposto, 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 16 de setembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033219-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033219-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: NAYANNE DIAS ARAUJO 

EXECUTADO: REGIS LOHAN DE CARVALHO Visto. Trata-se de ação em 

que a parte autora não foi localizada no endereço por ela informado para 

dar andamento ao processo, motivo porque foi intimada por edital, e 

mesmo assim permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se dos 

autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no endereço 

informado nos autos para promover o andamento do processo. Entretanto, 

nos termos do art. 77, inciso V e do art. 274, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, é dever das partes informar e manter o endereço 

atualizado nos autos, obrigação que não foi observada pela parte autora. 

Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “1. Nos termos 

do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem julgamento 

do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada pessoalmente para 

tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h. 2. “A extinção do 

processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação 

pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se 

perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 

20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

10/03/2017). Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a 

intimação por edital sem que a parte autora promova o andamento do 

processo, a sua extinção é medida que se impõe. Em face do exposto, 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 16 de setembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001931-17.2020.8.11.0041

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

MARIONETE COSTA MARQUES OAB - 514.625.831-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FABIOLA COSTA MARQUES (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 : 

1001931-17.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: MARIONETE COSTA 

MARQUES REQUERIDO: KARLA FABIOLA COSTA MARQUES 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 Marionete Costa Marques em face de Karla Fabiola Costa 

Marques. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelos documentos 

de ids. 28106881/28106883, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Marionete Costa Marques como curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

perante este Juízo no dia 18 de março de 2020, às 14h30min para ser 

entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida 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 a mesma 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. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002121-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENI NAVES CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NEVES BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1002121-77.2020.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIENI NAVES CORREIA 

REQUERIDO: PAULO NEVES BISPO 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 Lucieni Naves 

Correia em face de Paulo Neves Bispo. Diante da plausibilidade do pedido, 

conferida pelos documentos de id. 28158186, defiro o pedido de curatela 

provisória e nomeio a requerente Lucieni Naves Correia como curadora 

provisória, mediante compromisso. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer perante este Juízo no dia 12 de março de 2020, às 15h30min 

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 o requerido 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. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033688-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS RIOS GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033688-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA GARCIA REQUERIDO: ZACARIAS RIOS 

GARCIA Vistos. João Batista Garcia ajuizou Ação de Curatela em face de 

Zacarias Rios Garcia, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se da presente ação que, tanto o requerente, quanto o requerido 

mudaram-se para a comarca de Ji-Paraná/RO, conforme manifestação 

acostada ao id. 26883164. Dispõe o art. 50 do Código de Processos Civil 

que as ações em que o incapaz figura como réu, processam-se no foro 

de domicilio de seu representante. Assim, há que se pautar o melhor 

interesse do incapaz, linha que tem posição firmada na Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. 

MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO 

DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. 

Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou 

autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos 

a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de 

competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger 

a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio 

jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda 

a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de 

direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no 

interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis 

ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses 

do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos 

atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para 

o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família 

e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do 

interdito e da requerente. (STJ - CC: 109840 PE 2010/0005759-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2011, S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2011) Sendo assim, 

declino da competência para processar e julgar o presente pedido, 

determinando a imediata remessa dos autos a Comarca de Ji-Paraná/RO, 

para uma das Varas de Família existentes. Procedam-se as baixas e 

anotações legais. Cumpra-se com Urgência. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0029251-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. S. R. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. L. J. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

PAOLA NEVES DE ARRUDA MATSUBARA OAB - MT21527-E 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029251-98.2016.8.11.0041 – Classe: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) - 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 dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020691-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT8617-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. S. (EXECUTADO)

 

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: 1020691-48.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NIVEA FERNANDA TEIXEIRA Endereço: Rua Belém, 

710, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 REQUERIDO: Nome: 

PABLO RUEDA DOS SANTOS Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 2872, Apartamento 08, Edifício Bougainville, Jardim Aclimação, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-280 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, 14 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017178-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUCILENE CARVALHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

L.N.S.V E G.N. S.V (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA D ARC DE OLIVEIRA OAB - MT24369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SCHWAMBAK VIEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LUCILENE GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L..N.S.V E G.N.S.V (REPRESENTADO)

RUDIMAR GUIMARAES (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

ADAILSON SILVA TRINDADE (TESTEMUNHA)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017178-77.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Em que pese o pretendido no Id n. 

28340872 (intimação do Executado), por ora, não vejo razão, para acolher 

referido pedido, uma vez que o Executado é devedor contumaz, pois 

mesmo sendo advertido por várias de que os alimentos devem ser pagos 

na forma e na data estipulada, conforme sentença, Id n. 4620453, o efetua 

a seu bel prazer, inclusive, em razão disso, e, pelo pagamento parcial, 

fora restabelecido os efeitos da prisão civil decretada, Id n. 18847583. 

Assim sendo, por ora, proceda-se tão somente a atualização do débito 

alimentar (sistema BNMP e mandado de prisão), no valor indicado de R$ 

1.845,40 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), 

atualização de 23/01/2020, conforme Id n. 28340872. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de 

Prisão ou manifestação de uma das partes.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037812-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. L. (REQUERIDO)

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: 1037812-26.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: TUIANY CAROLINE ALVES DA SILVA Endereço: 

RUA DOIS MIL E NOVECENTOS, Casa 11, Quadra 18, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-715 REQUERIDO: Nome: CHRISTIAN JOHNE 

LOPES Endereço: Avenida Caminho do Lago, Lote 06, Quadra 07, Recanto 

dos Amigos, CALDAS NOVAS - GO - CEP: 75690-000 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, 17 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060253-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. J. (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: 1060253-64.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: THAIS ALVES BARBOSA Endereço: Rua 01, Casa 

10, Condomínio Planalto IV, JARDIM ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-700 REQUERIDO: Nome: EDSON SILVERIO DE SOUZA JUNIOR 

Endereço: RUA 137, 556, SETOR MARISTA, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74170-120 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, 17 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009530-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA DUTRA PLEFFKEN CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DE CASTILHO (INVENTARIADO)

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: 1009530-75.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LEONTINA DUTRA PLEFFKEN CASTILHO Endereço: 

RUA NOVE, 159, Rua João de Barro, RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78075-290 REQUERIDO: Nome: BENEDITO MOREIRA DE 

CASTILHO Endereço: RUA NOVE, 159, Rua João de Barro - Condominio 

Recantodos pássaros, RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-290 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a juntada do oficio 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, 17 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1042189-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. P. (EXECUTADO)
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1042189-06.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: POLLYANE RODRIGUES COSTA Endereço: RUA 

DOIS, 09, QUADRA 09, COHAB SÃO GONÇALO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-783 REQUERIDO: Nome: VALDEMIR CASSIANO PEREIRA Endereço: 

AVENIDA DOMETILDES ROCHA LIMA, 30, QUADRA 04, JARDIM 

MOSSORÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-852 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre o determinado no ID 

28696314, 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, 17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005613-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDA APARECIDA MARQUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

IVANILDA MARQUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIRCE VANZEI DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDO MARQUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0005613-36.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: DIRCE VANZEI DA SILVA Endereço: RUA ALDO 

FOCOSI, 320, CENTRO, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14091-310 Nome: 

IVANILDA MARQUES DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: IVALDA 

APARECIDA MARQUES DA SILVA Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

Nome: RAILDO MARQUES DA SILVA Endereço: Chapada dos Guimarães 

geral, COMUNIDADE PRAIA GRANDE, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar requerendo o que de direito 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, 17 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0013247-30.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALBERTO ZANETTI OAB - MT12094-O (ADVOGADO(A))

JACY NILSO ZANETTI OAB - PR2968-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. L. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA sobre a expedição de ofício, conforme documentos vinculados 

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

Grosso. Cuiabá - MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014151-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY CORDOBA DE LIMA (REQUERENTE)

ELIETE DE LIMA (REQUERENTE)

MARGARETE FATIMA DE LIMA (REQUERENTE)

MAIKON RODRIGUES LEMES DE LIMA (REQUERENTE)

CLAUDIO RODRIGUES LEMES DE LIMA (REQUERENTE)

ANTONIO SERGIO DE LIMA (REQUERENTE)

ZANETE DE LIMA (REQUERENTE)

ELIZABETH DE LIMA FIGUEREDO (REQUERENTE)

DAVI CESAR DE LIMA (REQUERENTE)

ENIZETE DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETE FATIMA DE LIMA OAB - 621.387.901-34 (PROCURADOR)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ADOLFINO DE LIMA (REQUERIDO)
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1014151-81.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ARACY CORDOBA DE LIMA Endereço: RUA 

MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, CAMPO GRANDE - 

MS - CEP: 79083-560 Nome: MARGARETE FATIMA DE LIMA Endereço: 

RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: MARGARETE FATIMA DE LIMA 

Endereço: RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: ELIETE DE LIMA Endereço: 

RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: ELIZABETH DE LIMA FIGUEREDO 

Endereço: RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: ZANETE DE LIMA 

Endereço: RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: ANTONIO SERGIO DE LIMA 

Endereço: RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: ENIZETE DE LIMA RIBEIRO 

Endereço: RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: DAVI CESAR DE LIMA 

Endereço: RUA MONSENHOR SARRION, 147, JARDIM AERO RANCHO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79083-560 Nome: CLAUDIO RODRIGUES 

LEMES DE LIMA Endereço: Rua Dom Pedro II, 91, apartamento 403, Conj 

Hab Alcino F Machado, AMAMBAÍ - MS - CEP: 79990-000 Nome: MAIKON 

RODRIGUES LEMES DE LIMA Endereço: Rua Dom Pedro II, 91, apartamento 

403, Conj Hab Alcino F Machado, AMAMBAÍ - MS - CEP: 79990-000 

REQUERIDO: Nome: DAVID ADOLFINO DE LIMA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para ciência na reiteração do oficio 

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, 17 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

_______________________ 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0014987-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE SOUZA COUTO (REQUERENTE)

CHARLES ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

IANY SOUZA COUTO (REQUERENTE)

ALBERTO ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO ANDRADE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0014987-47.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ELIENE SOUZA COUTO Endereço: desconhecido 

Nome: IANY SOUZA COUTO Endereço: desconhecido Nome: CHARLES 

ALMEIDA SOUZA Endereço: desconhecido Nome: ALBERTO ALMEIDA 

SOUZA Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE 

CARLOS ALBERTO ANDRADE SOUZA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para informar se houve falha na 

digitalização dos autos uma vez que não foi dectado por esta secretaria 

tal falha 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, 17 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: 1031865-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. F. M. E. (AUTOR(A))

R. E. (AUTOR(A))
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1031865-54.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GERACI PANG MARTIM Endereço: RUA GENERAL 

IRINEU DE SOUZA, 144, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-360 REQUERIDO: Nome: MARCOS ESTRELA SILVEIRA Endereço: 

AVENIDA ANTÁRTICA, 400, APTO 901, SANTA ROSA, RIBEIRÃO DA 

PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para manifestar sobre a juntada de Id 26865756 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, 17 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0050314-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. Q. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. T. (EXECUTADO)
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0050314-19.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CAROLINA QUEIROZ CORREA Endereço: AV. DAS 

PALMEIRAS, N 20, CASA 338, COND. RIO CLARO, JD. IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 REQUERIDO: Nome: ARLINDO SILVERIO TEIXEIRA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa Id 26123612, 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, 17 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023054-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSY ELIZABETH DA COSTA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REU)

SIMEI DA SILVA BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023054-08.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado 

na inicial pelo habilitante, proceda-se a associação/vinculação deste feito 

aos autos de inventário, sob o n. 1026839-12.2018.811.0041, Id 
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20504349-Pág. 1, e, em seguida, nos termos do artigo 642 e segs. do CPC, 

cientifiquem/intimem os herdeiros/inventariante, para manifestarem sobre o 

pedido de habilitação de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se, ainda, o artigo 690, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Às providências, com a concessão da justiça gratuita, Id 

20504357-Pág. 1 e Id 21060851-Pág. 1, sem prejuízo de revogação, art. 98 

do CPC, e, após, voltem imediatamente conclusos para análise, depois de 

cumprido o determinado nestes e naqueles autos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046940-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA MARTINES LIMA FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KYARA RABELLO JACOB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CHRISTIANNE PIERECK JACOB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAIANE RABELLO LEITE JACOB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

LOLA VAINSTOK FRANCA OAB - RJ53342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB (ADMINISTRADOR(A) 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0046940-97.2012.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CHRISTIANNE PIERECK JACOB Endereço: 

desconhecido Nome: PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB Endereço: 

desconhecido Nome: THAIANE RABELLO LEITE JACOB Endereço: 

desconhecido Nome: KYARA RABELLO JACOB Endereço: desconhecido 

Nome: FABIOLA MARTINES LIMA FERNANDES Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar conforme Id 23497135 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 mandado. Cuiabá - MT, 17 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: 0026710-73.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO DAS PARTES, por intermédio de seus 

d. patronos para CIÊNCIA do apensamento aos autos sob o código 

703252, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 

17 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

Souza Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0002417-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE PINHEIRO DA SIVLA (REQUERENTE)

JACY PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

ADAO ALAERTES TECHI OAB - MT5828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTINO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

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: 0002417-97.2012.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JACY PINHEIRO DA SILVA Endereço: desconhecido 

Nome: JANICE PINHEIRO DA SIVLA Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

Nome: JOSE ALBERTINO DA SILVA NETO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre o decurso 

de prazo, requerendo o que de direito 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, 17 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058325-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO SOUSA MOREIRA PREZA REGO (REQUERENTE)

FRANCISNAIDE CRISTINA PAES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON PREZA REGO (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA da expedição do ofício, conforme documentos vinculados 

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

Grosso. Cuiabá - MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013227-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. T. (REU)

 

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: 0013227-39.2009.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LUZIA DIAS DA SILVA Endereço: RUA NOVA 

ESPERANCA, QDA.04, LOTE N 156, PROXIMO AO JARDIM INDUSTRIARIO, 
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JARDIM BOTANICO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 REQUERIDO: Nome: 

CARLOS ALBERTO PINTO TEIXEIRA Endereço: SAO DOMINGOS, 315, 

CASA, TAMANDARE, ESTEIO - RS - CEP: 93260-530 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar conforme Id 23106364, 

requerendo o que de direito 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, 17 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: 0050539-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. R. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (EXECUTADO)

 

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: 0050539-39.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA JOSE ROSA FERREIRA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: CICERO DA SILVA Endereço: Rua 

Assis Chateaubriand, N. 1721, Jardim Santa Cecilia, PARANAVAÍ - PR - 

CEP: 87702-100 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a validade do mandado de prisão expedido, requerendo 

o que de direito 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, 17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030119-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLY OLIVEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDMILSON DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE FORTUNATA DO BOM DESPACHO OLIVEIRA DE SOUZA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 0030119-76.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MIKAELLY OLIVEIRA DA SILVA Endereço: RUA 

COQUEIRO VERDE, N 8, QUADRA 22, JD. DOS IPES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-000 Nome: EDMILSON DA SILVA Endereço: Barra do Bugres geral, 

Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 REQUERIDO: Nome: 

ESPOLIO DE FORTUNATA DO BOM DESPACHO OLIVEIRA DE SOUZA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa , Id 24702748, 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, 17 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003543-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO OAB - MT4653/O 

(ADVOGADO(A))

ELIAS VANIN OAB - MT10026-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1003543-92.2017.8.11.0041 POLO ATIVO:FRANCISCO 

OTAVIANO OLIVEIRA FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WAGNER LUIZ RIBEIRO POLO PASSIVO: HELIA APARECIDA VEXEL 

FONTES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte autora para 

requerer o que mais entender de direito, em cinco dias. . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0040331-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. W. F. (EXEQUENTE)

S. W. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. F. (EXECUTADO)

 

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: 0040331-59.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: PHELIPE WERNECK FARIAS Endereço: desconhecido 

Nome: SIMONE WERNECK DA SILVA AZEVEDO Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: GEREMIAS CASTRO FARIAS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa Id 23446314, 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, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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_______________________ 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: 1000999-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PERDIGAO FARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ COSTA CRUZ OAB - MT25916/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 nº. 1000999-34.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, considerando a 

procuração acostada no Id n. 26745959, proceda-se a 

retificação/habilitação do Dr. André Luiz Costa Cruz, inscrito na OAB/MT n. 

25916, como advogado da Exequente. No mais, considerando o 

contido/pretendido na petição de Id n. 27296454 e dos documentos 

juntados do Id n. 27296450 ao 27310487, muito embora se trate de 

questão que poderia ser decidida, inclusive de ofício, todavia, 

considerando que de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil: 

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir 

de ofício”, mormente para que não se cogite de nulidade, oportunize-se a 

manifestação da Executada, na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, voltem-me 

conclusos imediatamente. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005965-48.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REU)

 

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: 0005965-48.2003.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NORANEY PAULO CAVALCANTE Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: MARCIO PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Rua Joao Pedro Moreira de Carvalho, 435, Altos da Gloria, - ATÉ 690 - 

LADO PAR, Setor Industrial, SINOP - MT - CEP: 78557-195 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa ID 

26290183, 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, 17 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: 0034168-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. F. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

LARISSA DO PRADO AMARAL OAB - MT21693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. N. (EXECUTADO)

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: 0034168-97.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO 

Endereço: G, 7, - DO KM 11,001 AO KM 13,000, PASCOAL RAMOS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-000 REQUERIDO: Nome: ROBSON PEREIRA DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA L, 19, CONJUNTO HABITACIONAL 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CUIABÁ - MT - CEP: 78097-000 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar nos autos 

requerendo o que de direito 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, 17 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: 0014435-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. B. (EXECUTADO)

M. F. D. C. K. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

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

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO OAB - MT18641-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA da expedição do ofício, conforme documentos vinculados 

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

Grosso. Cuiabá - MT, 17 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: 1035669-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LINS DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 
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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, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0034038-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

SONIA ROSA PAIM BIASI OAB - MT4334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO VIEIRA DA SILVA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

IVANIA VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SONIA ROSA PAIM BIASI OAB - MT4334-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IVAN VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARCELO CLAUDIO VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

IVANILDA VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

IEDA VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCOS AURELIO VIEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MANOEL VIEIRA DA SILVA NETO (HERDEIRO)

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

 

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, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Marya Santana de Souza Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008697-02.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDUARDO BARCAUI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSVALDO JOSE DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))

ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA OAB - CE17603 (ADVOGADO(A))

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EDNA MARIA DE ALBUQUERQUE AFFI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0008697-02.2003.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando a petição juntada/atravessada por 

último no Id 29131179, e, documento juntado, primeiramente, em 

observância dos arts. 7, 9 e 10 do CPC, intimem-se os peticionários de Id 

25368861, oportunizando manifestação no prazo de dez dias, e, em 

seguida, voltem os autos conclusos. Intimem-se

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

Processo Número: 1046691-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE VITÓRIA BRAGA SILVA (REU)

ADRIANA AQUINO BRAGA (REU)

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. 

1046691-85.2019.8.11.0041 – Revisional de Alimentos com Pedido de 

Tutela Antecipada Finalidade: Conciliação, instrução e julgamento 

Local/Data/Horário - Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020, às 13:30 horas P r e 

s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Ocorrência: 

Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação, em 

razão da ausência do Requerente e seu patrono. Ausente também a 

Requerida, a qual não foi citada e intimada, conforme id. 26758512. 

Verificado nos autos, não foi juntada qualquer manifestação até a 

realização desta audiência. Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz 

para deliberações. deliberações Foi proferido o seguinte despacho: 

Vistos, etc... Intime-se o Requerente, na pessoa do seu advogado para, 

em 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Havendo interesse, manifeste-se acerca da certidão negativa de id. 

26758512. Não havendo manifestação por parte do advogado, intime-se, 

pessoalmente, o Requerente Walter Silva Filho para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção da ação. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz 

determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu _______ Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o 

digitei e subscrevi.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007424-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA COELHO E CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-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 Processo nº 1007424-43.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência. Vistos, 

etc... Diante do informado e postulado pela Requerida no Id n. 24607847, 

antes da análise dos autos, em observância do contraditório, artigos 7º, 9º 

e 10 do CPC., oportunize-se a manifestação das Requerentes, através de 

seu d. patrono, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022019-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE MEDEIROS SHARP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n 1022019-18.2016.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Reportando-me à manifestação ministerial de Id 

27908739, por se tratar de inventário ordinário, providencie a Secretaria 

judicial o necessário à cientificação do fisco, propiciando manifestação no 

prazo de quinze dias, nos termos do art. 626 do CPC, Id 27908739-Pág. 3, 

primeiro parágrafo. Após, esclareça a Secretaria judicial, em atendimento 

do postulado, ainda, no parecer ministerial, Id 27908739-Pág. 3, segundo 

parágrafo, certificando inclusive eventual inércia. No mais, sem prejuízo 

das determinações supra, intime-se inventariante para, no prazo de quinze 

dias, complementar “os demais documentos solicitados (Procurações) e 

(Carta de Anuência) da partilha Consensual anexada aos autos”, Id 

28607887-Pág. 2, e, em seguida, cumpridas todas as determinações 

acima, dê-se nova vista ao Ministério Público, arts. 178, II e 698 do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001486-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO PEREIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001486-67.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se, informado 

pela inventariante que houve renúncia à herança por parte dos demais 

herdeiros, todavia, para que não restem dúvidas, primeiramente, até 

mesmo diante do decidido no Id 14426162-Pág. 1 e Id 16420259-Pág. 1, 

primeiro parágrafo, intime-se a inventariante para que esclareça, no prazo 

de quinze dias, quais os bens efetivamente a serem inventariados e 

adjudicados nestes autos, com a indicação expressa ou confirmação, 

inclusive quanto aos valores. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto ao julgamento-homologação. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032373-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

L. O. D. S. (REQUERENTE)

J. K. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT26576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILTON COSTA DE SOUZA (REQUERIDO)

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 Processo n. 1032373-97.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o retificado e postulado no Id 

27313489, havendo interesse de incapaz, primeiramente, dê-se vista ao 

Ministério Público, arts. 178, II e 698 do CPC. Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1006375-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREA SIMONE NASCIMENTO DE ARRUDA DELGADO (REQUERENTE)

JAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO FERREIA DE ARUDA (REQUERENTE)

ZIRALDO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELAINE CRISTHINA FARIA DA COSTA (REQUERENTE)

JORGE RODRIGUES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MESQUITA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006375-98.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que foi 

determinado o seguinte: “para que possa ser dado prosseguimento e 

conclusão a este processo, intime-se inventariante a fim de que manifeste 

interesse o inventário/arrolamento, no prazo de quinze, esclarecendo 

quanto à regularização das cessões de direitos hereditários, Id 11003650, 

e, ainda, no que diz respeito à comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, em observância da exigência prevista 

no Provimento 56/2016 do CNJ, podendo requerer o que mais de direito...” 

(cf. Id 20296364 - Pág. 1) Desta feita, não obstante a manifestação de Id 

26749882 - Pág. 1, ao que consta, não foi cumprido na íntegra o 

determinado por este Juízo. Assim sendo, intime-se o inventariante, 

através de sua advogada, via DJe, para providenciar o que mais 

necessário ao prosseguimento deste processo, no prazo de quinze dias, 

podendo requerer/esclarecer o que mais de direito e voltem conclusos. Se 

não houver manifestação no prazo acima fixado, intime-se o inventariante, 

pessoalmente, e, por edital, se necessário, para manifestar interesse no 

processo em cinco dias, em observância do determinado por este Juízo no 

Id 20296364, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, arts. 485, 

§ 1º e 622 do CPC. 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) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela 

Defensoria Pública. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021067-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. (REQUERENTE)

MARIA IZALINA DA SILVA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

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

LARISSA MESTRE CARVALHO (REQUERENTE)

A. R. D. C. P. (REQUERENTE)

I. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIOMAR MESTRE PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO PEREIRA OAB - MT16278-O (ADVOGADO(A))

THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO OAB - MT589-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA DE FIGUEIREDO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021067-05.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o interesse de incapaz, e, 

inclusive tendo em vista o último pedido de Id 27240117, objetivando a 

venda de imóvel, dê-se vista ao Ministério Público, conforme já 

determinado no Id 20888126 - Pág. 1, arts. 178, II e 698 do CPC. Às 

providências. Após, voltem os autos imediatamente conclusos. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010411-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL BOTELHO COELHO VAZ CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1010411-18.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Intime-se o Executado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o informado e 

pretendido pelo Exequente no Id n. 28682502. Após, oportunize-se a 

manifestação do Exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032621-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MORAES DOS SANTOS (REU)

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 Processo n. 1032621-63.2019.8.11.0041 Ação: 

Dissolução de União Estável com Partilha de Bens Vistos, etc... Diante do 

certificado no Id n. 29172577, intime-se o d. patrono do Autor pelo DJE, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se tem interesse no 

prosseguimento do feito. Caso manifeste pelo prosseguimento do feito, 

deverá indicar endereço atualizado da Requerida, podendo requerer o que 

mais entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021984-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORYNE MONTEIRO PILHALARME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA ELIZA MARCONDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANNA PAULA JORDAO PILHALARME MABELINI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RAFAEL LEONARDO JORDAO PILHALARME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

CIÊNCIA sobre a expedição do ofício, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, Cuiabá - MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente). Marya Santana de Souza. Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1046721-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS OAB - MT12846/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDNA VERÔNICA DOS SANTOS (REQUERIDO)

PAULO ERNANI ESTRELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

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: 1046721-23.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JANAINA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS 

Endereço: BRASIL, 735, CASA, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

REQUERIDO: Nome: PAULO ERNANI ESTRELA Endereço: RUA DOUTOR 

LIMA AVELINO, 335, JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-080 

Nome: VANDNA VERÔNICA DOS SANTOS Endereço: desconhecido 

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, 17 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-496 GUARDA

Processo Número: 1039070-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA OAB - MT25138/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO 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: 1039070-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: RUAN DIEGO ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

CARLINDA, 12, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-840 REQUERIDO: Nome: DEIVIANE RIBEIRO DA CRUZ 

Endereço: RUA VINTE E CINCO, 11, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-426 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para, 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, 17 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.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031563-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

KELLY KATIA BENEVIDES VIEGAS OAB - MT16993-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/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 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0031563-57.2010.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MONICA DA SILVA OLIVEIRA Endereço: RUA 

TEOTONIO VILELA, N 789, APTO 04 ( LATERAL DA VILA OLIMPIA), VER 

OUTROS ENDERECOS, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-970 REQUERIDO: Nome: EDIO BATISTA DOS REIS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das partes para manifestarem sobre o 

laudo da contadoria, 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 mandado. Cuiabá - MT, 17 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026310-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. O. (REU)

W. C. D. B. (REU)

A. H. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1026310-90.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VITALINA GONCALVES PEREIRA 

Endereço: AVENIDA SINOP, 111, PARQUE AMPERCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78042-010 POLO PASSIVO: Nome: EZEQUIEL FERNANDES DE OLIVEIRA 

Endereço: desconhecido Nome: WANICER CABANHAS DE BRITO 

Endereço: DESEMBARGADOR JOSE DE MESQUITA, 159, CASA, ARAES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-560 Nome: Ana Henriqueta de Santiago 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 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. RESUMO DA INICIAL: RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM COM PEDIDO DE TUTELA , PROPOSTA POR 

VITALINA GONÇALVES PEREIRA, CONTRA EZEQUIEL FERNANDES DE 

OLIVEIRA E WANICER CABANHAS DE BRITO. DECISÃO: Vistos, etc... 

Considerando que as pesquisas realizadas pelo sistema conveniado 

disponibilizado ao Tribunal de Justiça com intuito de obter o 

endereço/dados da Sra. Ana Henriqueta de Santiago, restou infrutífera, Id 

n. 26657975-Pág. 1/3, e, considerando, ainda, que a Requerida está em 

local incerto e não sabido, conforme afirmado no Id n. 27306801, cite-se a 

Requerida Ana Henriqueta de Santiago, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo 

de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais 

de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados 

pela Autora (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

da referida Requerida e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador Especial o d. Defensor Público Dr. 

Zacarias Ferreira Dias, a quem se dará vista dos autos para os fins de 

direito. Após manifestação do Curador, ouça o Requerente, e, em seguida, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA 

SANTANA DE SOUZA, digitei. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006017-31.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

G. C. D. C. R. (REQUERENTE)

ALBERTO DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

TATIANE CRISTINE DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO FERREIRA RIBEIRO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006017-31.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Considerando o que consta dos autos até o momento, o inventário 

pode ser processado pelo rito de arrolamento comum, mediante as 

retificações necessárias, ressalvada necessidade de conversão para 

arrolamento sumário ou inventário ordinário. Nomeio inventariante a 

Requerente MARCILENE RAMOS DA CONCEIÇÃO, e, embora dispensável, 

art. 664 do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso, mediante 

comparecimento na Secretaria desta Vara, aos fins de direito, em cinco 

dias. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo 

em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Outrossim, 

considerando que a inventariante é responsável  pela 

representação-administração do espólio, a princípio, é de sua incumbência 

diligenciar diretamente para a obtenção de informações, pela via 

administrativa, quanto a existência de outros bens/patrimônio do espólio, Id 

29157752-Pág. 7, e, somente se comprovada a recusa, obstáculo 

insuperável, requerer ao Juízo, sob pena inclusive de resultar esvaziada a 

função de inventariante. Neste sentido, aliás: “AGRAVO INTERNO. 

INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A BANCOS...Compete ao 

inventariante e também aos herdeiros, na medida do interesse que tiverem, 

a busca de informações sobre a existência ou não de bens que o de cujus 

tenha deixado. A expedição de ofícios a instituições bancárias é 

providência excepcional, somente admissível se comprovada a sua 

absoluta necessidade, e isto depois de os interessados não terem logrado 

êxito nas suas tentativas de buscarem informações sobre os bens do 

falecido. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70061989489, TJRS, 

Julgado em 15/10/2014). Necessário, ainda, que a inventariante comprove, 

nestes autos, a inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Alberto Ferreira Ribeiro, Id 29157775-Pág. 1, Provimento 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, com 

análise dos demais pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao testamento, 

bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a 

indicação ou confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de 

cada herdeiro ou pedido de adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 

do Código Civil, no que aplicável. Apresentado o plano de partilha, citem-se 

herdeiros, que ainda houver, e, não estiverem representados pelo mesmo 

advogado da inventariante, se for o caso, pelo correio, e, por edital, se 

necessário, eventuais interessados, nos termos do inciso III do art. 259 do 

CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Após, se houver testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do 

CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006237-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE SENA SOUZA (DE CUJUS)

MARIO DE SOUZA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006237-29.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Se comprovado o pagamento das custas/taxas, 

no prazo de quinze dias, fica desde já determinado o seguinte: Diante do 

noticiado na inicial, Id 29209356, acolho o inventário/arrolamento conjunto 

dos de cujus Mário de Souza e Nilza de Sena Souza, Id 29209371 - Pág. 1 

e Id 29211850 - Pág. 1, conforme autoriza o art. 672 do CPC: “É lícita a 

cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas 

diversas..” No mais, considerando o que consta dos autos até o momento, 

o inventário pode ser processado pelo rito de arrolamento comum, 

mediante as retificações necessárias, ressalvada necessidade de 

conversão para arrolamento sumário ou inventário ordinário. Nomeio 

inventariante a Requerente CECILIA DE SOUZA FERREIRA, e, embora 

dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso, 

mediante comparecimento na Secretaria desta Vara, aos fins de direito, 

em cinco dias. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões 

negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a prolação de 

sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Necessário, também, que a inventariante comprove, nestes autos, a 

inexistência de registro de testamento em nome dos de cujus, uma vez 

que não vislumbro nos autos, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, com análise 

dos demais pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 

20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem 

como apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do 

Código Civil, no que aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado o plano 

de partilha, citem-se herdeiros, que ainda houver, e, não estiverem 

eventualmente representados pelo mesmo advogado do inventariante, pelo 

correio, e, por edital, se for o caso, eventuais interessados, nos termos do 

inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, se houver testamento ou o interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público. Do 

contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se.

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

Processo Número: 1023186-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINS LOUREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREITAS LOUREIRO (REU)

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 Processo n°. 1023186-02.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença proposto por Mariana Martins Loureiro em face 

de Adir Freitas Loureiro, ambos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial, Id n. 14430239. Instruiu o pedido com 

documentos, os quais foram substituídos por cópias legíveis. Por decisão, 

Id n. 19556363, foi recebido o pedido pelo rito coercitivo. O Executado 

intimado, Id n. 24748784, pág. 5, nada manifestou nos autos, Id n. 

25226017. A Exequente no Id n. 25327570 apresentou demonstrativo de 

débito atualizado e requereu a decretação da prisão civil do Executado, 

cujo pedido foi indeferido, Id n. 25346227, sendo determinado o 

prosseguimento do processo pelo rito expropriatório. A Exequente contra 

a referida decisão, interpôs recurso de agravo de instrumento, Id n. 
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26620571, no qual foi indeferido o pedido de efeito ativo, Id n. 26775887. 

Posteriormente, a Exequente apresentou petição nos autos, Id n. 

27141177, acompanhada de documentos, indicando bens e requerendo 

seja realizada a penhora on-line nas contas bancarias do alimentante e da 

empresa, onde o Executado é sócio administrador, bem como apresentou 

planilha de débito atualizada. Pois bem, primeiramente, considerando que 

ainda nao houve o julgamento do recurso, pelo menos, por ora, não 

aportou decisão com julgamento de seu mérito nos autos, antes de decidir 

sobre o postulado no Id n. 27141177, para fins de se evitar futuras 

nulidades e para prosseguimento do feito, de acordo com os artigos 523 e 

513 § 2º do CPC, determino que intime-se o devedor/executado - na 

pessoa do advogado, se constituído, via DJe; por AR se representado 

pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído ou ainda 

por edital, se revel na fase de conhecimento – “para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver” (art. 523, 

caput, CPC). Não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, haverá 

multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 

CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do 

art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 

CPC). Não efetuado tempestivamente o pagamento integral do quantum 

devido, fica autorizado, desde já, mediante prévia apresentação de 

demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 524 CPC), a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, para a penhora de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do valor devido/executado, (§ 3º 

art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens que tiverem sido 

indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). Consigne-se no 

mandado que, caso queira, poderá ser apresentada impugnação no prazo 

de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término do prazo para 

pagamento voluntário e independentemente de nova intimação, nos termos 

do art. 525 do CPC. Ressalto, ainda, por oportuno que de acordo com o § 

2º do art. 212 do CPC: “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal.” Após, cumpridas as determinações supra, voltem 

os autos conclusos para ulteriores deliberações/providências. Ressalto 

que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes 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 são de cunho de 

ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das partes 

(autor e réu). Sem prejuízo das providências acima, oficie-se ao Juízo da 

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, solicitando 

informações acerca da data da distribuição, partes e por qual rito tramita o 

processo de n. 0032733-54.2016.8.11.0041. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006023-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. C. (REQUERENTE)

RUBENS MARCOS CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

LIGIANY LARISSA AMORIM CAMPOS (REQUERENTE)

LEILE MARTA DE CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

LUIZ FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

ODIL FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

PEDRO PAULO DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

ELZA FRANCISCA DA COSTA CAMPOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006023-38.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, diante do noticiado na inicial, Id 29158781, acolho o 

inventário-arrolamento conjunto dos de cujus Francisco de Campos e Elza 

Francisco da Costa Campos, Id 29158790-Págs. 1/2, conforme autoriza o 

art. 672 do CPC: “É lícita a cumulação de inventários para a partilha de 

heranças de pessoas diversas..” No mais, considerando o que consta dos 

autos até o momento, o inventário pode ser processado pelo rito de 

arrolamento comum, mediante as retificações necessárias, ressalvada 

necessidade de conversão para arrolamento sumário ou inventário 

ordinário. Nomeio inventariante o Requerente PEDRO PAULO DE CAMPOS, 

e, embora dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser lavrado termo de 

compromisso, mediante comparecimento na Secretaria desta Vara, aos 

fins de direito, em cinco dias. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, também, que o inventariante comprove, nestes 

autos, a inexistência de registro de testamento em nome dos de cujus, 

uma vez que não vislumbro nos autos, nos termos do Provimento 56/2016 

do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, com 

análise dos demais pedidos, primeiramente, incumbe ao inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao testamento, 

bem como ratificar ou retificar o plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do 

Código Civil, no que aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado o plano 

de partilha, citem-se herdeiros, que ainda houver, e, não estiverem 

eventualmente representados pelo mesmo advogado do inventariante, pelo 

correio, e, por edital, se for o caso, eventuais interessados, nos termos do 

inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, considerando o noticiado interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público, e, em 

seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005498-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELIO DIAS DE FARIA (EXEQUENTE)

JOSE LUIS POLEZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS POLEZI OAB - SP80348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDER INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD (EXECUTADO)

PEONY GROUP HOLDINGS CORP (EXECUTADO)

PEONY RENTAL PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A (EXECUTADO)

PERSIO D. BRIANTE COMUNICACOES LTDA (EXECUTADO)

EXTRA MAQUINAS S/A (EXECUTADO)

CHICAGO CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

DAE ME UM BEIJO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005498-56.2020.8.11.0041 Ação: 

Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica c/c 

Liminar de Tutela de Urgência. Vistos, etc... Cuida-se de Incidente de 

Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, com pedido de Tutela 

de Urgência, ajuizada por José Luiz Polezi, Gilcélio Oliveira Dias e Cristiana 

Barbosa Arruda, em face das pessoas jurídicas descritas no Id 

29029997-Pág. 1, todas representadas por Pérsio Domingos Briante, 

objetivando, liminarmente, o bloqueio de dinheiro nas contas das referidas 

empresas, no valor de R$ 681.826,25, via BacenJud, ou sendo infrutífera 

o pedido de BACEN JUD, que se proceda a penhora de pagamento de 

arrendamento destinados a empresa DAE ME UM BEIJO PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 31.476.726/0001-29, sob o argumento de que 

o ora representante das empresas, executado nos autos principais de 

Cumprimento de Sentença n. 0002130-95.2016.811.0041, estaria agindo 

de forma fraudulenta, desviando bens, “no intuito de BLINDAR SEU 

PATRIMÔNIO, E DAR DELIBERADAMENTE PREJUÍZO A TERCEIROS.” Dito 
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isso, e, não obstante os argumentos utilizados pelos exequentes, que 

requereram este incidente, não vejo como acolher de plano a pretensão 

liminar formulada na inicial, sem ao menos oportunizar o contraditório, 

inclusive porque envolveria interesse de terceiros, em razão de interesse 

de empresas, e, até mesmo tendo em vista eventual inviabilidade jurídica, 

pois, em relação ao executado Pérsio Domingos Briante, existe notícia 

proveniente dos demais autos que tramitam neste Juízo, onde ele figura 

como executado, que empresa(s) relacionadas à sua pessoa estariam em 

“Recuperação Judicial”. Havendo, portanto, in casu, necessidade de 

maiores esclarecimentos, mesmo porque, não se pode desconsiderar, por 

ora, a título de exemplo, o c. STJ nos autos do Resp 1630702, julgado em 

02.02.2018, decidiu que: “Uma vez deferido o pedido de recuperação 

judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo distinto 

daquele onde tem curso o processo recuperacional, independentemente 

da natureza da relação jurídica havida entre as partes”, De qualquer 

forma, mesmo que assim não se entenda, ressalto, ainda, se trata de 

medida excepcional, que deverá ser efetivamente comprovada, mediante 

interpretação restrita. Ainda mais neste caso onde se pretende a 

desconsideração inversa de personalidade jurídica, com consequências 

na existência e/ou no regular funcionamento de empresa(s). Nesse 

sentido, aliás, a título de exemplo, vejamos, por oportuno, o que estabelece 

o Enunciado 146 da II Jornada de Direito Civil do CNJ: "nas relações civis, 

interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da 

personalidade jurídica previstos no art. 50". A jurisprudência do c. STJ é 

no mesmo sentido: “...A desconsideração da personalidade jurídica é 

medida excepcional que pode ser aplicada nos casos em que se verificam 

confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresária...” 

(AgRg no AREsp 185.273/SP, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016) E 

mais: “...não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica na 

verificação dessas circunstâncias.” 6. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido.” (REsp 1526287/SP, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/05/2017). Portanto, em se tratando de medida de exceção, 

restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve 

ser relegada a casos extremos, onde não restem dúvidas, sendo inviável, 

portanto, neste caso, acolher liminarmente o pretendido na inicial, Id 

29029997-Págs. 9/12, sem oportunizar o contraditório (art. 7º, 9º e 10 

CPC). Além do que, ainda em relação à pretensão liminar, menciono o 

seguinte ensinamento, pode-se “aguardar a contestação do réu ou mesmo 

a audiência de instrução e julgamento. (...) Sempre será tempo, enquanto 

útil for, de se antecipar os efeitos da decisão de mérito ou de acautelar o 

direito material postulado.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil, 

conforme o Novo CPC, Tutela Provisória – arts. 294 a 311 – pág. 471, 

Elpídio Donizetti, ed. Atlas, 19 edição, 2016). Assim sendo, nesta 

oportunidade, indefiro o pedido liminar de tutela de urgência, Id 

29029997-Págs. 9/12, sem prejuízo de eventual necessidade de reanálise, 

oportunamente, depois de oportunizado o contraditório. No mais, em 

observância do art. 135 do CPC, cite(m)-se a parte Requerida, para 

manifestar(em) e requerer(em) o que de direito, inclusive quanto a provas 

cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em seguida, oportunize-se, 

ainda, pelo mesmo prazo, a manifestação da parte exequente/Requerente, 

até para fins de indicação de provas que ainda entender necessárias, 

(art. 136 do CPC). Às providências e voltem conclusos, oportunamente, 

juntamente com o processo de n. 0002130-95.2016.811.0041, a serem 

associados, depois de cumprido o determinado neste e naqueles autos. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1044933-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE PETRONI NETO (REQUERENTE)

WILSON CARLOS GALERA (REQUERENTE)

INES PETRONI GALERA (REQUERENTE)

ZULMIRA JORGE PETRONI (REQUERENTE)

IVO LIBERALI (REQUERENTE)

MARIA MATHILDE PETRONI LIBERALI (REQUERENTE)

ROSANGELA CATARINA VITORIO PETRONI (REQUERENTE)

ANA CASSIA PETRONI RANGEL (REQUERENTE)

SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NICOLAU PETRONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044933-71.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará. Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se no Id 26772288, 

não foi acolhida por este Juízo a pretensão de expedição de “alvará 

genérico”, em razão de que “poderia inclusive esgotar a 

utilidade/necessidade de abertura (conclusão) do inventário extrajudicial.” 

Todavia, deferido “o pedido alternativo formulado pelos Requerentes no Id 

26670226- Pág. 4, ou seja, no que diz respeito à autorização judicial para 

venda/comercialização de semoventes, diante da urgência/necessidade 

noticiada, e, para não ocasionar maiores prejuízos ao espólio, mediante, 

ainda, prestação de contas, conforme, aliás, comprometido no Id 

26670226-Pág. 4.” Além disso, determinada, ainda, por este Juízo, a 

intimação dos Requerentes para que manifestassem “no prazo de quinze 

dias, se ainda tem interesse no prosseguimento deste processo, 

cumprindo, em caso afirmativo, a seguinte determinação: “necessário, 

primeiramente, que se proceda a emenda e/ou adequação da inicial, 

esclarecendo/delimitando melhor o pretendido com a expedição do alvará, 

para não inviabilizar o julgamento.” Dito isso, observa-se, os Requerentes 

voltaram a manifestar nestes autos, Id 28613965, requerendo, em relação 

às instituições financeiras, nas quais o Inventariado possui contas 

correntes, poupança e/ou aplicações, autorização judicial para 

“movimentar contas, utilizar cartões na função débito e crédito, realizar 

atividade bancária via internet, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos 

de contas, reconhecer e/ou contestar saldos e movimentos, requisitar 

talões de cheque e cartões de crédito e débito.” Diante desta 

pretensão/delimitada, não vislumbro óbice ao deferimento, mesmo porque 

inexiste divergência, e, ao que consta, se trata de medida necessária à 

administração do espólio, de responsabilidade/incumbência do 

inventariante, nos termos do art. 618, I, do CPC: “administrar o espólio, 

velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem” 

Neste sentido, aliás: “... O inventariante tem a faculdade de administrar o 

patrimônio, como auxiliar do juízo, tem também pesada responsabilidade 

em decorrência do exercício desse encargo, estando inclusive obrigado a 

prestar contas de tudo nos termos do art. 618 do NCPC...” (Agravo de 

Instrumento, Nº 70072288848, TJRS, Julgado em: 15-12-2016). Ante o 

exposto, defiro o pedido de expedição de alvará, conforme requerido no Id 

28613965-Pág. 3, para fins de autorizar inventariante “movimentar contas, 

utilizar cartões na função débito e crédito, realizar atividade bancária via 

internet, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos de contas, reconhecer 

e/ou contestar saldos e movimentos, requisitar talões de cheque e cartões 

de crédito e débito”, relacionadas ao: “Sicredi - 748 - Agência: 0804 - 

Conta Corrente: 8149-3 Banco do Brasil - 001 – Agência: 0832-x - Conta 

Corrente: 2138-5 Bradesco – 237 – Agência: 1585 – Conta Corrente: 31-0 

Caixa Econômica Federal – 104 – Agência: 1142 – Conta Corrente: 

21982-0” Intime-se, ainda, inventariante para manifestar no prazo de 

quinze dias, no tocante à prestação de contas, Id 26772288-Pág. 2. Após, 

voltem os autos conclusos para análise quanto a extinção e arquivamento 

ou ulterior deliberação, em caso de eventual inércia do inventariante. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004676-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-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 Processo nº. 1004676-72.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Cuida-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, no qual o Exequente pretende, em um primeiro 
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momento, seja a Executada compelida a cumprir “os termos da r. 

sentença, efetuando o pagamento das parcelas do financiamento que se 

encontram atrasadas, a fim de possibilitar a baixa do nome do Exequente 

no cadastro de proteção ao crédito...”, Id n. 5781671. Em sua justificativa, 

a Executada informou que estaria passando por dificuldades financeiras, 

razão que a impossibilitou de cumprir o acordado, requerendo seja-lhe 

concedido prazo para pagamento do débito, Id n. 11596006. Tempos 

depois, a Executada noticiou que vem realizando os pagamentos a fim de 

impedir a negativação do nome do Exequente, requerendo seja o presente 

cumprimento de sentença suspenso até a quitação do contrato de 

financiamento. Em sua manifestação, ainda, esclareceu que o banco não 

permitiu modificar as responsabilidades do financiamento, Id n. 26837409. 

O Exequente manifestou no Id n. 27653776, requerendo seja oficiada a 

Caixa Econômica Federal, solicitando a retirada do seu nome do contrato 

de financiamento em questão, passando a constar como única mutuaria a 

Executada. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, passo a analisar a 

pretensão do Exequente quanto à expedição de ofício a Caixa Econômica 

Federal, para que esta proceda à exclusão de seu nome do contrato de 

financiamento em questão, passando a constar como única mutuaria a 

Executada. Sem delongas, verifico que não é possível acolher referido 

pedido, pois não cabe ao Poder Judiciário compelir o Mutuante (Caixa 

Econômica Federal) a efetuar a transferência do contrato para o nome 

exclusivo de um dos Mutuários sem a anuência do agente financiador. 

Isso porque a realização do financiamento está condicionada ao 

preenchimento de certos requisitos exigidos pela legislação pertinente, 

inclusive, se admitido, violaria até mesmo o princípio da liberdade 

contratual e da autonomia privada. Aliás, em casos semelhantes, assim já 

se decidiu: “...TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL 

GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA O NOME DA RÉ... 

AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL... 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. (APC N. 

0005112-71.2011.8.07.008, publicado em 30/05/2014-TJDF). Vejamos, 

ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça, nesse sentido: 

“...OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA POR PARTE DO CEDENTE NÃO 

AJUSTADA. NÃO IMPOSIÇÃO AO AGENTE FINANCIADOR. 

IMPROCEDÊNCIA. (Acórdão 620422, 2009091214110APC-Publicado em 

26/09/2012). Deixo registrado, que nada obsta que o 

Exequente/Executada procure diretamente a instituição financeira e com a 

aquiescência desta viabilize administrativamente a transferência 

pretendida. Assim, diante do acima explicitado, rejeito o pedido relacionado 

à expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para transferência do 

imóvel em questão. No mais, para fins de viabilizar o prosseguimento e 

conclusão deste processo, intime-se a Executada, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar documentalmente 

que vem adimplindo o parcelamento junto a Caixa Econômica Federal. 

Após, dê-se vista dos autos ao Exequente, através de seus advogados, 

para manifestar o que entender de direito, inclusive sobre o pretendido no 

Id n. 26837409 (suspensão do processo), no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.

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

Processo Número: 1014107-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RUDINEY DE JESUS DAHROUG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA TORQUATO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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 Processo n. 1014107-62.2019.8.11.0041 Ação: 

Oferecimento de Alimentos com Regulamentação de Visitas Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Oferecimento de Alimentos com Regulamentação de 

Visitas, proposta por Jean Rudiney de Jesus, em face de A.B.T.de.J.D., 

representada por sua genitora Lidia Torquato Ferreira, todos qualificados 

na inicial, sob os argumentos apostos na inicial de Id n. 19191954, onde, 

por decisão foi indeferido os benefícios da justiça gratuita ao Requerente, 

Id n. 19316729, facultando o seu pagamento em 04 (quatro) parcelas 

mensais, fixados alimentos provisórios na quantia ofertada de R$ 800,00 

(oitocentos reais), mais o pagamento do plano de saúde e 50% (cinquenta 

por cento) dos gastos com medicamentos em favor da filha/Requerida, 

postergando a questão relacionada a guarda e ao direito de visita, e, 

designada audiência de tentativa de conciliação, Id n. 19938167. Aberta a 

audiência, Id n. 21361466, proposta a tentativa de conciliação, esta restou 

infrutífera quanto aos alimentos, sendo acordado entre as partes a guarda 

na modalidade compartilhada, com residência no lar materno e, direito de 

visita/convivência paterna. Contestação apresentada pela Requerida no Id 

n. 22053951, sustentando que o valor ofertado não é suficiente para 

suprir as despesas com a Requerida, requerendo seja declarada 

parcialmente a improcedência dos pedidos iniciais especialmente no 

tocante ao valor ofertado a título de alimentos, condenando o Requerente 

ao pagamento de 30% (trinta) por cento dos seus rendimentos líquidos. 

Impugnação a contestação apresentada pelo Requerente, rebatendo a 

contestação e, requerendo sejam seus pedidos julgados procedentes, Id 

n. 26145217. Parecer ministerial opinando pela designação de audiência, Id 

n. 28947954. É o relatório. Decido. Antes de tudo, verifico que as partes 

se compuseram apenas em relação a guarda e direito de 

visita/convivência paterna, Id n. 21361466, o qual, postergo a sua 

análise/homologação para a audiência abaixo a ser designada. Dito isso, 

constato que diante dos fatos narrados na inicial, não é o caso de 

julgamento antecipado da lide (CPC art. 355), sendo necessária a 

designação de audiência para fins de propiciar a dilação probatória, e, 

para tanto, fixo como pontos controvertidos a questão referente ao valor a 

ser pago a título de alimentos (necessidade/possibilidade), sem prejuízo de 

outros que possam eventualmente surgir durante a instrução. Os litigantes 

ficam cientes ainda de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º CPC). Desta feita, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 07/05/2020 às 13:30 horas. Intimem-se 

as partes, através de seus advogados, para comparecerem na audiência 

designada, acompanhados de testemunhas a serem arroladas ou 

ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º 

do CPC). Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo CPC, 

ressalvada as hipóteses do § 4º (intimação judicial das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública, Id n. 23909528, pág. 5) incumbe ao 

advogado da parte interessada (se não for o caso de comparecimento 

independente de intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso 

de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A 

eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Às providências, expedindo-se o necessário, observando-se, 

ainda, o art. 698 do CPC quanto ao Ministério Público. Notifique-se a 

Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030937-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZILEY TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CAITANO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR OAB - MT7670-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030937-40.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio litigioso com partilha de bens c/c pedido de liminar. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Divórcio litigioso com partilha de bens c/c pedido de 

liminar, onde, por decisão foi deferido os benefícios da justiça gratuita e 

determinada outras providências, Id n. 15595488. Realizada audiência, Id 

n. 16436829, proposta a tentativa de conciliação, esta não logrou êxito. Em 

seguida, foi determinado que se aguardasse o prazo para apresentação 

de contestação. O Requerido apresentou contestação, Id n. 16663220/ 

16663224, arguindo, em preliminar, o indeferimento da inicial, sob o 

argumento, de que um requisito importante é o fato da inicial dever, 

obrigatoriamente, ser acompanhada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, que na hipótese dos autos não se observa, diante de 

todos os fatos e motivos expostos. Afirma que a Requerente sequer 

apresentou os documentos probatórios de propriedade de bens, em 

especial, a escritura do imóvel ou certidão de inteiro teor, bem como 

deixou de apresentar as notas fiscais de propriedade das máquinas de 

costura. Alega que referidos documentos são essenciais e primordiais 

para a comprovação e fundamentação da inicial, sendo que a ausência de 

tais documentos impede em absoluto, qualquer possibilidade de realização 

de partilha de bens, uma vez que eventual avaliação pericial estará 

totalmente prejudicada. Diante disso, requereu o indeferimento da inicial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito. Na mesma oportunidade, 

o Requerido impugnou o valor da causa, sustentando que a Requerente 

deu a ação o valor de R$ 193.689,00 (cento e noventa e três mil 

seiscentos e oitenta e nove reais), baseando na soma dos valores dos 

bens do casal, sem qualquer tipo de comprovação de propriedade de bens 

(Escritura do imóvel e Nota fiscal das Máquinas de Costura), bem como 

ante a ausência de idônea e correta avaliação técnica dos bens. Assim, 

postulou seja a Requerente intimada para alterar o valor da causa, de 

acordo com a correta e legítima avaliação dos bens do casal, sob pena de 

extinção do processo. No mais, o Requerido rechaçou os argumentos 

postos na inicial, requerendo, o acolhimento da preliminar, reconhecida a 

impugnação ao valor da causa e, no mérito, seja julgada improcedente a 

ação. Requereu, caso seja julgada procedente (total ou parcial), que seja 

respeitada a partilha igualitária dos bens do casal, correspondendo ao 

percentual de 50% (cinquenta por cento) para o Requerido da totalidade 

dos bens, e 50% (cinquenta por cento) para a Requerente da totalidade 

dos bens, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

Requerido. A Requerente apresentou impugnação a contestação, Id n. 

17485926, acompanhada de documentos, rebatendo os argumentos do 

Requerido, requerendo a total procedência da demanda e, 

subsidiariamente, pleiteou seja realizada avaliação do imóvel do casal por 

profissional habilitado e indicado por este Juízo, sob as expensas do 

Estado uma vez que a Requerente não possui condições financeiras de 

arcar com tal custo, ou do Requerido. A Requerente, através da petição 

de Id n. 18885306, acompanhada de documentos, informou que as partes 

compuseram acordo nos autos da ação de Guarda e Alimentos, a qual 

tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

dessa Comarca, n. 1030937-40.2018.8.11.0041. No entanto, afirmou que 

para que haja resolução integral do litigio, falta resolver as questões do 

divórcio e partilha de bens, na qual esse Juízo é competente para julgar o 

mérito, requerendo a decretação do divórcio sem prévia partilha de bens, 

bem como a designação de audiência para o prosseguimento do feito. 

Intimada a Requerente para informar/esclarecer se a medida protetiva 

aplicada em seu favor no processo de código n. 553347, junto ao Juízo da 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Comarca, ainda está em vigor, e, em sendo positivo, deverá 

proceder a juntada aos autos de cópia da referida decisão, quedou-se 

inerte, Id n. 25281919/ 27836854. É o relatório. Decido. Primeiramente, 

considerando que o Requerido afirma ser frentista, Id n. 16663224, pág. 8, 

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. Quanto ao pedido preliminar de indeferimento da inicial, 

observa-se dos autos que o pedido veio acompanhado de alguns 

documentos, (CRV do gol 1.0, ano 2008/2009 em nome do primo do 

requerido extrato do DETRAN/MT, Id n. 15391673, pág. 1/2, CRV da 

motocicleta Honda que pertence ao casal, porém ainda está em nome do 

primo do Requerido. extrato do DETRAN MT, Id n. 15391674, pág. 1/2, e 

documento de arrecadação Municipal - IPTU do imóvel, Id n. 17485929). 

Diante desse contexto, pode-se concluir que a Requerente 

juntou/apresentou os documentos que possuía, não havendo, assim, como 

indeferir a inicial por falta de documentos essenciais. Aliás, nesse sentido: 

“(...)Descabe indeferir apetição inicial por falta de documentos essenciais, 

quando os autores juntam todos os documentos que têm em seu poder 

(...)”. DERAM PROVIMENTO”. (Apelação Cível, Nº 70044272409, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em: 24-11-2011). Posto isso, rejeito a preliminar de indeferimento da inicial. 

Quanto a impugnação ao valor da causa, constata-se que a Requerente 

deu à causa o valor de R$ 193.689,00 (cento e noventa e três mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais), Id n. 15391650, pág. 3. Com efeito, em 

se tratando de ação de Divórcio c/c partilha de bens, o valor atribuído à 

causa deve corresponder ao benefício patrimonial perseguido pela 

Requerente, o que, em um primeiro momento, pode ser meramente 

estimativo. A propósito, tem sido a orientação dos Tribunais: “(...) no caso 

de partilha de bens, o valor da causa deve corresponder à vantagem 

patrimonial, ao proveito econômico, que se busca com a demanda. E terá, 

nesse momento, mero caráter estimativo. (...). NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento nº 70060241536, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado 

em 11/09/2014). Desta forma, mantenho, por ora, o valor dado a causa, o 

qual poderá ser alterado, durante a instrução processual, quando este 

Juízo terá mais subsídios para tanto. Em relação ao pedido de decretação 

do divórcio, postergo sua análise para após a audiência de instrução e 

julgamento, a ser abaixo designada, ocasião em que será renovada a 

tentativa de conciliação entre as partes. No que concerne a necessidade 

ou não de avaliação dos bens do casal, tal postulação também será 

apreciada durante a instrução processual. No mais, constato que diante 

dos fatos narrados, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide 

(CPC art. 355), sendo necessária a designação de audiência para fins de 

propiciar a dilação probatória, e, para tanto, fixo como ponto controvertido 

a questão referente à partilha, sem prejuízo de outros que possam 

eventualmente surgir durante a instrução. Os litigantes ficam cientes ainda 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º 

CPC). Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

06/05/2020 ás 16:00 horas. Intimem-se as partes, através de seus d. 

patronos, para comparecerem na audiência designada, acompanhados de 

testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Observo, entretanto, de 

acordo com o art. 455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º 

(intimação judicial das testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, Id n. 

23909528, pág. 5) incumbe ao advogado da parte interessada (se não for 

o caso de comparecimento independente de intimação) informar ou intimar 

mediante carta, com aviso de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) 

do dia hora e local da audiência designada, e, “juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do 

art. 455 CPC). A eventual inércia do advogado no que se refere à 

intimação das testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se 

comprometido a levar à audiência, independentemente de intimação, 

importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, 

CPC). A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 

CPC) deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento. Às providências, expedindo-se 

o necessário, observando-se, ainda, o art. 698 do CPC quanto ao 

Ministério Público. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000942-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1000942-45.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Lucia Maria da Silva, qualificada nos autos, 

objetivando, o recebimento dos valores deixados por seu falecido esposo 

Sr. José Mario da Silva junto a Caixa Econômica Federal, cujo montante 

corresponde aproximadamente R$ 56.526,40 (cinquenta e seis mil 

quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), sob a alegação de 

ser sua única herdeira. Pela certidão de casamento acostada no Id n. 

17332404, observou-se que a Requerente era casada com o falecido no 

regime de “separação obrigatória de bens” e, por essa razão, fora 

proferida, em um primeiro momento, decisão autorizando a expedição de 

alvará judicial em favor da Requerente, todavia, limitando a cota parte de 

50% (cinquenta por cento), por ser este valor direito incontroverso, pois 

restou comprovado nos autos apenas, o óbito do genitor do de cujus, Id n. 

19594936, restando, ainda, pendente a comprovação do óbito/anuência da 

genitora do de cujus, já que nos termos do artigo 1829 do Código Civil, não 

havendo descendentes do falecido, há a concorrência da herança entre 

ascendente/pais do falecido, por ocasião do regime de bens 

adotado/imposto. Custas/taxas judiciais recolhidas pela Requerente, Id n. 

18444091. Logo em seguida, considerando a dificuldade encontrada pela 

Requerente em localizar a certidão de óbito da mãe do falecido, 

determinou-se a expedição dos ofícios necessários aos cartórios listados 

no Id n. 19594935, porém, em resposta, nada foi encontrado. Para que o 

processo não se eternizasse, fora oportunizado a Requerente comprovar 

o falecimento da mãe do de cujus com declaração de 02 (duas) 

testemunhas com firma reconhecida que foram juntadas no Id n. 

28983933. Vieram-me os autos à conclusão. Relatei. Fundamento e 

decido. Antes de tudo, é oportuno consignar, que é ônus da parte instruir 

os autos com os documentos necessários à propositura da ação, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. No caso específico, 

conforme observado por este magistrado, a inicial não foi instruída com 

todos os documentos necessários a propositura da ação, pois restou 

pendente a certidão de óbito da “mãe do falecido”, para que a Requerente 

pudesse fazer jus à integralidade do quinhão hereditário do de cujus, nos 

termos do artigo 1829 do Código Civil. Inobstante, considerando a noticiada 

e comprovada dificuldade em localizar referido documento, dada a 

excepcionalidade do caso, oportunizou-se a Requerente juntar aos autos 

declaração de 02 (duas) testemunhas com firma reconhecida que 

pudessem confirmar/testificar os fatos (óbito da mãe do falecido), e assim 

procedeu, Id n. 28983933. Deste modo, é possível acolher a pretensão da 

Requerente liberando-se a integralidade dos valores de titularidade do 

falecido em seu favor, especialmente diante das declarações firmadas por 

testemunhas idôneas que assim disseram: “...declaro e confirmo, a fim do 

qual se possa testificar, que a Sra. MARIA CÂNDIDA DE JESUS, genitora 

do de cujus JOSÉ MARIO DA SILVA, também é falecida”, Id n. 

28983933-Pág. 1/2, tornando este fato (falecimento) verossímil. Ademais, 

levo ainda em consideração para admitir o presente pedido que atualmente 

o falecido José Mario da Silva, se vivo, contaria com 75 anos de idade, 

portanto, com altíssima probabilidade, de sua genitora, também ser 

falecida. Assim sendo, considerando que nos termos do artigo 140, do 

CPC, “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou 

obscuridade do ordenamento jurídico” e, ainda, que se trata de 

procedimento de jurisdição voluntária, onde a relação jurídica que se forma 

é unilateral, com o fim primordial de dar assistência protetiva aos 

interessados, podendo o juiz “adotar em cada caso a solução que 

considerar mais conveniente ou oportuna”, artigo 723, parágrafo único, do 

CPC, não se pode desprezar as peculiaridades do caso em questão. Aliás, 

nos casos de jurisdição voluntária, vejamos o que diz a jurisprudência: 

“JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ – DISPENSA DO CRITÉRIO DE 

LEGALIDADE ESTRITA (ART. 1.109 DO CPC) – A teor do art. 1.109 do 

CPC, que dispensa o critério da estrita legalidade nos procedimentos de 

jurisdição voluntária, pode o Juiz adotar em cada caso a solução que 

reputar mais conveniente ou oportuna, e que melhor atenda à prestação 

jurisdicional”. (TJMG – AC 000.187.333-0/00 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Corrêa 

de Marins – J. 07.11.2000). Pelo exposto, e considerando tudo o mais que 

dos autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, 

autorizando a Requerente Lucia Maria da Silva, a proceder ao 

levantamento/saque do valor remanescente (50% cinquenta por cento), de 

titularidade do falecido José Mario da Silva, junto a Caixa Econômica 

Federal, com os acréscimos que houver. Sendo que, inclusive, resta 

consignar, que diante desta sentença, desde já, deixo ciente/advertida 

que havendo fatos supervenientes que reflitam no ora decidido caberá 

exclusivamente a Requerente proceder à devida compensação/pagamento 

relativo à cota parte das pessoas que eventualmente façam parte da 

concorrência na sucessão (artigo 1.829 do Código Civil), sem prejuízo de 

responsabilidade civil/criminal, juntamente com as testemunhas. Custas já 

pagas, Id n. 18444091. Transitada em julgado, expeça-se imediatamente o 

necessário. Após, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1027257-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEDIANE CRISTINA SILVA COSTA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027257-13.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Edileia da Silva Gomes e Lediane Cristina 

Silva Costa, todas devidamente qualificados na inicial, objetivando a 

pesquisa e, posterior levantamento dos valores eventualmente 

encontrados perante as instituições bancárias em nome do falecido 

Adivaldo Xavier Costa. Instruíram a inicial com os documentos necessários 

à propositura da ação. Realizadas as pesquisas, foram encontrados 

valores de titularidade do de cujus apenas no Banco do Bradesco, Id n. 

28675691. Em petição acostada no Id n. 28954142, as Requerentes 

concordaram com os valores encontrados, requerendo seja expedido 

alvará judicial. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e 

decido. Antes de tudo, oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de 

autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao 

interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do 

instrumento, sendo um procedimento de jurisdição voluntária, que não 

comporta litígio. Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante simples 

alvará judicial, uma vez que da análise dos autos, constata-se que as 

Requerentes possuem legitimidade para o levantamento dos valores 

deixados por seu falecido pai. Pelo exposto, e considerando tudo o mais 

que dos autos consta, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, 

autorizando as Requerentes, a procederem ao levantamento/saque dos 

valores que se encontram junto ao Banco do Bradesco, Id n. 28675691, 

com os acréscimos que houver, em nome do falecido Adivaldo Xavier 

Costa. Sem custas nos termos da Lei. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia, ou prejuízo ao imediato 

cumprimento desta decisão. Sem custas nos termos da lei. Após, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058130-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE B AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ministerio publico da comarca de cuiaba-mt (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1058130-93.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial, formulado por Vera Lucia de Barros Aguiar, devidamente 

qualificada na inicial, postulando autorização para que possa levantar os 

valores referente as verbas rescisórias que não foram gozadas nem 

convertidas em férias, as quais totalizam a quantia de R$ 76.496,53 

(setenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e três 

centavos), em nome do falecido José Benedito de Aguiar, perante a 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), no processo 

522601/2019. Afirma que estando os filhos na maioridade, a única 

dependente do de cujus é a Requerente por presunção legal, o que a 

torna legítima para realizar o levantamento dos valores em contas 

correntes e das verbas rescisórias que eram de titularidade do falecido. 

Instruiu o pedido com documentos. Indeferido o pedido de concessão da 
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justiça gratuita, Id n. 27257017, a Requerente procedeu o recolhimento das 

custas/taxas judiciárias, Id n. 28272534, pág. 1/2, bem como instruiu os 

autos com carta de anuência, com firma reconhecida, Id n. 28272536, dos 

filhos/herdeiros do falecido, na qual eles dão anuência à Requerente para 

que esta realize o levantamento dos valores rescisórios em nome do 

falecido, através de alvará judicial, em nome da mesma. Relatei. 

Fundamento e decido. Antes de tudo, oportuno consignar que o alvará tem 

o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou 

permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à 

utilização do instrumento. No caso em tela, observa-se que o pedido pode 

ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que, da análise dos 

autos, constata-se que a Requerente tem legitimidade para postular o 

levantamento dos valores deixados por seu falecido esposo, até porque 

os herdeiros do falecido apresentaram carta de anuência, com firma 

reconhecida, Id n. 28272536, na qual eles dão anuência à Requerente 

para que esta realize o levantamento dos valores rescisórios em nome do 

falecido, através de alvará judicial, em nome da mesma. Pelo exposto e 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na ação 

e acolho a pretensão da Requerente, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de autorizar a expedição de alvará, para 

viabilizar o levantamento/saque dos valores devidos ao seu falecido 

esposo perante a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SINFRA), processo n. 522601/2019, Id n. 27019498, pág. 1/2, com os 

acréscimos que houver. Custas já pagas. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia ou qualquer prejuízo ao 

imediato cumprimento desta decisão. Após, transitado em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

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

Processo Número: 1001462-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA LAURA DE PAULA FERREIRA ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1001462-68.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Pensão Alimentícia. Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Exoneração de Pensão Alimentícia, ajuizada por Vicente Inácio de Souza, 

em face de V.I.F. de S., representado por sua mãe Elizangela Laura de 

Paula Ferreira, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos 

no pedido inicial (Id n. 27982810). Instruiu o pedido com documentos. Por 

decisão, foi indeferido o pedido de assistência judiciária pleiteado pelo 

Requerente e, ainda, determinado que o mesmo comprovasse nos autos 

que o filho/Requerido se encontra residindo em sua companhia, conforme 

noticiado na petição inicial, Id n. 28133355. O Requerente, através da 

petição de Id n. 28832815, informou que não possui mais interesse em 

continuar com a referida ação e requereu a desistência e extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo art. 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. Relatei. Fundamento e decido. Diante do 

acima relatado, a ação perde sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção 

do processo, a teor do que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Pelo exposto, homologo a desistência e com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil e julgo extinto o presente feito. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

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

Processo Número: 1035957-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS CARLA VIEIRA FERREIRA COELHO (REU)

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 Processo n. 1035957-46.2017.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Exoneração de pensão alimentícia ajuizada por Carlos Alberto Ferreira 

Coelho, em face de Isis Carla Vieira Ferreira Coelho, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que no processo de n. 

36272-54.2013.811.0041 que tramitou perante o Juízo da 3° Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, atual 11ª Vara 

Cível, foi condenado ao pagamento de alimentos para a Requerida no valor 

de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos. Relata que a 

Requerida conta atualmente com 23 anos de idade, já concluiu a 

faculdade, está apta para o mercado de trabalho e que não existem 

razões para continuar a manter o pagamento dos alimentos em seu favor. 

Pede, ao final, seja a ação julgada procedente, a fim de que seja 

promovida a exoneração do pagamento da pensão alimentícia em favor da 

Requerida. Instruiu o pedido com documentos. Por decisão de Id n. 

11003602 foi indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada 

outras providências. Através da petição de Id n. 12783408 o Requerente 

informou que vem encontrando dificuldades para entrar em contato com a 

Requerida e que tem conhecimento de que a mesma já concluiu os 

estudos e constituiu família. Assim, postulou para que ocorra a suspensão 

dos alimentos, sendo o valor correspondente a estes depositado em Juízo, 

para fins de forçar a Requerida a comparecer nos autos. Realizada 

audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação em razão da 

ausência da Requerida, não se tendo notícias se a mesma foi citada e 

intimada, em razão da não devolução da carta precatória, Id n. 17885061. 

Na mesma oportunidade, foi mantida a decisão que indeferiu o pedido de 

tutela antecipada e determinada outras providências. A Requerida não foi 

citada/intimada, Id n. 19218201, pág. 3. No Id n. 19218480 foi deferido o 

pedido de citação e intimação da Requerida por edital, redesignada nova 

data para audiência e determinada outras providências. Realizada 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, Id n. 22035435, restou 

prejudicada a tentativa de conciliação em razão do não comparecimento 

da Requerida, embora citada e intimada por edital. Em seguida, o d. patrono 

do Requerente requereu fosse reapreciado o pedido de antecipação de 

tutela para fins de que fosse concedida a suspensão do pagamento de 

pensão alimentícia, bem como postulou pela concessão de prazo para 

juntada de substabelecimento. A seguir, foi proferido despacho 

determinando que a Secretaria judicial certificasse se houve manifestação 

pela Requerida e, em caso negativo, fosse dada vista dos autos ao d. 

Curador nomeado para os fins de direito. Após, foram determinadas 

outras providências, inclusive, foi acolhido parcialmente o requerimento 

para deferir a suspensão do pagamento dos alimentos, devendo ser 

oficiado ao órgão pagador. Certidão juntada no Id n. 22075997. 

Contestação por negativa geral acostada no Id n. 23005487. Intimado, o 

Requerente instruiu os autos com substabelecimento do advogado que se 

fez presente na audiência de Id n. 22051739, Id n. 27102382. É o relatório. 

Decido. Observa-se que oportunizada a manifestação, a Requerida 

permaneceu inerte, se tornando revel, embora tenha sido apresentada a 

contestação por negativa geral, via curador especial. Além disso, 

observa-se ainda que fora suspenso o pagamento da pensão alimentícia, 

por determinação deste Juízo em 23/07/2019, Id n. 22035435, ou seja, há 

mais de 06 (seis) meses, e, não houve a interposição de recurso, muito 

menos o comparecimento da Requerida, a fim de demonstrar interesse em 

continuar a receber a pensão alimentícia, o que reforça a convicção pela 

procedência do pedido inicial. Vejamos, aliás, o que se extrai da 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DAS NECESSIDADES. Caso em que corretamente se procedeu à 

exoneração do alimentante em relação a seu filho, que atingiu a maioridade 

civil e não contestou o pedido da ação (revelia), deixando de infirmar as 

imputações da peça inaugural de que não estuda, trabalha e de que vive 

em união estável. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70053838306, TJRS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

27/06/2013). E mais: “ALIMENTOS – Exoneração – Admissibilidade – 

Maioridade civil alcançada – Recurso não provido. A maioridade civil de 

filha faz cessar o dever de progenitor prestar-lhe alimentos, desde que ela 

não esteja incapacitada para o trabalho e nem esteja a frequentar curso 

superior”. (TJSP – AC 252.582-1 –8ª C.Cív. – Rel. Des. Massami Uyeda – J. 

30.08.1995 – v.u.) Logo, diante da maioridade, a priori, perde a filha o 
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direito aos alimentos, salvo se configurada a hipótese do artigo 1.695 do 

Código Civil c/c artigo 16 da Lei 6515/77 (necessidade/possibilidade). O 

que não foi demonstrado nos autos, principalmente diante da revelia. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente o pedido 

formulado na ação pelo Requerente, acolhendo com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, e o faço para desobrigá-lo ao pagamento de alimentos em favor 

da Requerida. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1059625-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSI APARECIDA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

BERENICE APARECIDA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

JUREMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1059625-75.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Jusi Aparecida de Paula da Silva, Jurema Aparecida da Silva, 

Berenice Aparecida de Paula da Silva, Joelson Bispo da Silva e Gerson 

Bispo da Silva, todos qualificados nos autos, sob o argumento em síntese, 

de que são filhos/herdeiros do falecido Geisel Bispo da Silva e, por essa 

razão, desejam a pesquisa e o levantamento de valores porventura 

encontrados em nome do de cujus, Id n. 27378078. Realizada a pesquisa 

via Bacenjud, foram encontrados valores de titularidade do falecido 

perante as instituições bancárias (Banco Bradesco, Banco do Brasil, 

Cooperativa Sicredi, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú), Id n. 

27592493. Decisão acostada no Id n. 27652058, determinando a 

retificação do valor da causa e, indeferindo os benefícios da gratuidade 

da justiça. Em petição, Id n. 29100491, os Requerentes retificaram o valor 

da causa e, ainda, postularam pela reconsideração da decisão que 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita, sob a argumentação de não 

terem condições de arcar com os custos deste processo, juntando os 

documentos de Id n. 29100495. Vieram-me os autos à conclusão. Relatos 

necessários. Decido. Antes de tudo, verifica-se dos autos que a 

Secretaria Judicial procedeu a retificação do valor da causa. Feito o 

registro acima, passo a analisar a pretensão dos Requerentes em relação 

à reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Sem delongas, entendo que referido pedido não pode ser acolhido. 

Isso porque, apurados os valores a serem levantados/sacados, levou-se 

em consideração exclusivamente o benefício econômico que será auferido 

pelos filhos/herdeiros do falecido no valor de R$ 134.990,24 (cento e trinta 

e quatro mil novecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos, além 

do que as custas/taxas judiciais podem ser rateadas e pagas após o 

levantamento. Aliás, para que não restem dúvidas, vejamos o 

entendimento nesse particular: “(...) Tendo em vista o benefício econômico 

que a agravante receberá, não é de ser deferida a benesse legal. (...)”. 

(Agravo de Instrumento, Nº 70070759105, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 06-09-2016). 

Assim sendo, mantenho a decisão não recorrida que indeferiu a 

gratuidade da justiça. No mais, oportuno consignar que, o alvará, tem o 

sentido de autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou 

permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à 

utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante 

simples alvará judicial, uma vez que da análise dos autos, constata-se que 

os Requerentes possuem legitimidade para postular o levantamento dos 

valores deixados pelo de cujus por serem seus filhos/herdeiros. Pelo 

exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, defiro o 

pedido de expedição de alvará judicial, autorizando os Requerentes, a 

procederem ao levantamento/saque dos valores que se encontram 

perante o Banco Bradesco, Banco do Brasil, Cooperativa Sicredi, Caixa 

Econômica Federal e Banco Itaú, Id n. 27592493, com os acréscimos que 

houver em nome do falecido Geisel Bispo da Silva. Expeça-se 

imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia, e, nenhum 

prejuízo ao imediato cumprimento da sentença. Fixo o prazo de 10 (dez) 

dias para pagamento das custas/despesas processuais, a contar do 

recebimento do alvará. Decorrido o prazo e não havendo o pagamento das 

custas/despesas processuais, encaminhem-se os autos ao Setor 

competente para cobrança/recebimento. Pagas as custas, e, transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017413-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON CORREA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA MATOS DA SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1017413-39.2019.8.11.0041. REQUERENTE: EDENILSON CORREA DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: ANGELINA MATOS DA SILVA Vistos, etc. 

Acolho cota do representante do Ministério Público de Id. 28539232, 

determino a realização de novo Estudo Social in loco com as partes, a fim 

de apurar a informação de que a interditada fica sozinha no local, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1052984-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALICIA RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNY RONDON DOS SANTOS (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. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono o feito com intimação dos patronos das partes para 

manifestarem em 5 dias sobre o laudo psicossocial juntado. CUIABÁ, 17 

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.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032841-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE PATRICIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino a expedição de 

ofício à Secretaria Estadual de Gestão para fim de informe o valor correto 

do saldo de salário e verba rescisória em nome do falecido, bem como 

seja realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome 

do "de cujus", no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, 

intimem-se as autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Intime 

- se a parte autora para que emende a inicial retificando o polo passivo da 

presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019663-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (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 CERTIDÃO Impulsiono estes autos, com a 

finalidade de cientificar o patrono da parte autora, que proceda o 

recolhimento das custas processuais no que se refere a diligencias do 

oficial de justiça, no prazo de cinco dias. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020 

WAGNER MARTINS DE CARVALHO SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. DES. MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6485, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

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

Processo Número: 1055450-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. N. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAZIRA AUXILIADORA DE AMORIM FONSECA OAB - 550.032.571-04 

(REPRESENTANTE)

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. Impulsiono o feito com 

Intimação do patrono da parte autora para que em 05 (cinco) dias recolha 

a Diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Citação/Intimação. CUIABÁ, 17 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007087-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA OAB - MT21174/E (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-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 

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 : 

1007087-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA LEITE DE AQUINO 

REQUERIDO: CIRSO ANTÔNIO DOS SANTOS Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: o reconhecimento da união estável entre o falecido e a 

requerente. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__13__/___04__/2020, às __14__:__00___horas, 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, 12 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007087-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA OAB - MT21174/E (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-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 

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 : 

1007087-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA LEITE DE AQUINO 

REQUERIDO: CIRSO ANTÔNIO DOS SANTOS Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: o reconhecimento da união estável entre o falecido e a 

requerente. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__13__/___04__/2020, às __14__:__00___horas, 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, 
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expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 12 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007087-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA OAB - MT21174/E (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-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 

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 : 

1007087-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA LEITE DE AQUINO 

REQUERIDO: CIRSO ANTÔNIO DOS SANTOS Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: o reconhecimento da união estável entre o falecido e a 

requerente. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__13__/___04__/2020, às __14__:__00___horas, 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, 12 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007087-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA OAB - MT21174/E (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-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 

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 : 

1007087-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA LEITE DE AQUINO 

REQUERIDO: CIRSO ANTÔNIO DOS SANTOS Vistos, etc. As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: o reconhecimento da união estável entre o falecido e a 

requerente. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__13__/___04__/2020, às __14__:__00___horas, 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, 12 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 
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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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059393-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. T. D. S. (REQUERIDO)

 

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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1059393-63.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LIVIA CIFRO MACHADO 

REQUERIDO: ESTEVAO JULIO TORQUATO DA SILVA Vistos, etc. Este 

processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo 

Código de processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao 

dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade 

dos menores, aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos 

pais, arbitro alimento provisório no importe de 1,5% do salário mínimo, hoje 

equivalente a R$ 1497,00 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais), 

incidindo sobre o 13º, valor este que entendo necessário para a 

subsistência mínima dos três menores, visto que possui prova nos autos 

que o requerido é empresário, que deverão ser depositados na Agência: 

4043-6, Conta corrente: 6555-2 , Banco do Brasil, CPF: 709.137.901-25, 

Titular: da genitora dos menores, até o dia 10 (dez) de cada mês. Quanto 

às visitas, tratando-se de direito fundamental da criança, que não pode 

ser objeto de qualquer forma de negligência ou omissão (CF., art 227 e 

ECA, art. 5°) e convencendo-me da verossimilhança da alegação e ante o 

fundado receio de dano irreparável aos menores, privados do afeto e 

carinho do pai, determino que as visitas sejam livres. Designo audiência de 

tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__13___/___04__/2020 às __14____h__30___m. 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 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. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005491-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMI OLINDO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. A liminar será analisada em audiência. 

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia ___31__/__03___/2020 às ____16__h__00___m. 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 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. Notifique-se o 

Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 

de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1061990-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __13__/__04__/2020 às 

__16__h__30__m. Cite-se a requerida, 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, a requerida 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 45 de 426



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 pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 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. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003001-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia __15____/____04___/2020,  às 

___14___:__00______ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o para comparecer à 

audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016122-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT14020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. C. (REU)

L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-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 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - MT JUÍZO DA Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, instrução e julgamento. Número do Processo: 

1016122-72.2017.8.11.0041 Requerente: GLEIDE BORGES DA SILVA 

Requerido: LEONARDO FERNANDES Requerido: JOAO JOSE DE ARRUDA 

CONCEICAO Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, 

13h30min. PRESENTES Juiz : Dr. Luis Fernando Voto Kirche Advogado: 

RAFAEL DA COSTA LEITE OAB/MT 6647-B Requerido: LEONARDO 

FERNANDES DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... 

Designo o dia 10/03/2020 às 09h00min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no Laboratório Carlos Chagas - Jd. das Américas, situado R. 

Buenos Aíres, 452 - Jardim das Américas, Cuiabá - MT, 78060-250. As 

despesas do exame serão custeadas pelo requerido presente em 

audiência. Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável 

legal informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material. 

Intime-se a parte requerente pessoalmente para que compareça com o 

menor da nata de local ora designados para a realização da perícia. Como 

laudo nos autos, intime-se as partes para que querendo se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias e após encaminhe-se os autos ao Ministério 

Público. Por fim, conclusos. Intime-se o Advogado da parte requerente 

para conhecimento. Sai o requerido Leonardo e seu Advogado 

devidamente intimados. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Guilherme Azevedo de Souza, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito Advogado: RAFAEL DA COSTA 

LEITE OAB/MT 6647-B Requerido: LEONARDO FERNANDES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013841-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. C. D. C. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. R. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. V. D. F. E. S. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1013841-75.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: M. C. D. C. R., 

ELIOMAR RODRIGUES DE SOUSA, FRANCISCO RODRIGO DE SOUSA 

SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE PARTERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL ajuizada por MARIA CLARA DE CAMARGO RODRIGUES, 

representada por ELIOMAR RODRIGUES DE SOUSA e FRANCISCO 

RODRIGO DE SOUSA SILVA. Os requerentes que entabularam acordo 

relativo ao reconhecimento de paternidade c/c retificação de registro civil 

da menor. Requer a homologação do acordo. Com vistas dos autos, o 

membro do Ministério Público opinou pela decretação da extinção do 

processo, com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, III, do CPC, 

mediante o DEFERIMENTO das pretensões dos requerentes realizadas no 

ID 19145450, para se homologar judicialmente ao acordo entabulado pelos 

requerentes. (ID n.º 23020652). Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida - se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PARTERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por 

MARIA CLARA DE CAMARGO RODRIGUES, representada por ELIOMAR 

RODRIGUES DE SOUSA e FRANCISCO RODRIGO DE SOUSA SILVA. 

Todos estão de acordo com as pretensões iniciais. Ademais, o exame de 

D.N.A., acostado sob ID n.º 19143731, aponta que o Senhor Francisco 

Rodrigo de Sousa Silva é pai biológico da menor Maria Clara de Camargo 

Rodrigues. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no Id. 19145450; e extinguindo a 

presente com resolução do mérito, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Declaro e reconheço por Sentença, ante a concordância do 

Ministério Público, a paternidade do Sr. Francisco Rodrigues de Souza 

Silva em relação a sua filha, Maria Clara de Camargo Rodrigues; e, 

determino a exclusão da paternidade constante no assento de nascimento 

da requerente em relação ao Sr. Eliomar Rodrigues de Souza. Expeça-se 

competente mandado ao Cartório conforme certidão de ID n.º 19143267, 

para que retifique as informações constantes na certidão de nascimento 

da menor Maria Clara, mediante a alteração de seu nome, que passará a 

ser: MARIA CLARA DE CAMARGO RODRIGUES SILVA, tendo como pai: 

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA SILVA e avós paternos: CLOVIS 

FERREIRA DA SILVA e MARIA ENOI DE SOUSA SILVA ( Id. 19142673), 

mantendo inalterado o nome da genitora e dos avós maternos no registro. 

Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. 

Transitado em julgado, certifique-se e procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0036231-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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M. L. C. B. (REQUERENTE)

M. I. S. B. N. (REQUERENTE)

M. C. C. B. (REQUERENTE)

M. P. B. (REQUERENTE)

F. E. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

LUCAS CAVALCANTE DA SILVA OAB - MT18631-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

LEYLA SOARES ROSA OAB - PA15117 (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 0036231-32.2018.811.0041. Trata – se de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO ajuizada por MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI em 

decorrência do falecimento do Senhor Luiz Carlos Saraiva Beccari.Informa 

a parte Autora que o falecido deixou 04 (quatro) herdeiras: i) Fernanda 

Eliza Patrian Beccari, ii) Mariana Patrian Beccari, iii) Maria Luiza Carmo 

Beccari, menor, e iv) Maria Ines Saraiva Beccari Neta. Ao final, em síntese, 

requer: i) seja nomeada inventariante (fls. 05/08 – ID n.º 26230674). Com a 

i n i c i a l  v i e r a m  d o c u m e n t o s  ( f l s .  0 9 / 1 8  –  I D  n . º 

26230674/26230677).DECIDO.Trata – se de Ação de Inventário ajuizada 

por Michelle Carmo Carvalho Beccari em decorrência do falecimento do 

Senhor Luiz Carlos Saraiva Beccari.Em relação ao pedido de fls. 855/863 

(ID n.º 26238621/26238622), referente a exclusão da Empresa C.I.C., 

Construtora e Incorporadora Médio Norte L.T.D.A., bem como quanto a 

colação das quotas sociais da empresa: i) Televisão Cidade Verde S/A, 

Rede Médio Norte, Sistema de Comunicação Camargo Gonçalves L.T.D.A ; 

tais questões deverão ser decididas posteriormente ao julgamento do 

testamento apresentado pela Inventariante (Processo n.º 

3066-18.2019.811.0041), diante da Impugnação do mesmo pela própria 

Sra. Michelli e pedido de perícia realizado pelo Ministério Público. Verifica – 

se também que no próprio conteúdo do referido documento existe 

disposição testamentária quanto a cessão das quotas empresariais. 

Portanto, em relação ao pedido da Senhora Michelle Carmo Carvalho 

Beccari (fls. 2.798/2.820 - ID n.º 26240318/26240322), referente aos 

pedidos de fls. 855/863 (ID n.º 26238621/26238622) e 877/891 (ID n.º 

26238640/26238691), apesar dos mesmos já terem sido analisados 

quando da prolação da decisão de fls. 1.038/1.042, nova decisão sobre 

tais questões só será possível após o julgamento do inventário. A respeito 

dos pedidos de fls. 2.609/2.612 (ID n.º 26240267/26240268) e 2.623 (ID 

n.º 26240270/26240271), determino que os mesmos sejam autuados em 

apenso como novo pedido de remoção de inventariante, devidamente 

associados aos presentes autos, e, em seguida, conclusos para 

deliberação.Em relação ao pedido de fls. 2.790/2.791 (ID n.º 

26240316/26240317), não obstante a inclusão da Senhora Michelle Carmo 

Carvalho Beccari como Herdeira pelo Superior Tribunal de Justiça[6], 

entendo que o referido pleito deve ser indeferido, primeiramente porque o 

acordo mencionado feito entre o Espólio e as Herdeiras naquele momento 

foi no intuito de se pagar como antecipação de lucros presumidos a cada 

uma a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); tendo as partes (Maria 

Luiza Carvalho Beccari e Maria Inês Saraiva Beccari Neta) desistido da 

Ação de Alimentos e Execução Provisórios (fls. 2.792/2.794 - ID n.º 

26240317/26240318). O pedido feito pela Senhora Michele no intuito de 

determinar o pagamento de R$ 803.522,12 (oitocentos e três mil 

quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos) a título de Alimentos 

Retroativos com o mesmo fundamento do referido acordo, verifico 

inconsistência entre a causa de pedir e o pedido. Deverá a Requerente 

interpor ação competente e não nos autos de inventário.Em relação aos 

pedidos de fls. 2.790/2.791 (ID n.º 26240316/26240317): i) decisão sobre 

proposta para plano de partilha; ii) honorários periciais; bem como pleito da 

Michele (fls. 2.798/2.820 - ID n.º 26240318/26240322) para que a 

Inventariante apresente últimas declarações, recolha o I.T.C.M.D.; junte 

plano de partilha, entendo que tais pedidos devem aguardar o julgamento 

do Testamento. Portanto, qualquer decisão sobre perícia avaliatória para 

efeitos de partilha, ressalvado avaliação prévia para alienação de bens 

com fito de se pagar dívidas; deve ficar suspensa.No mesmo norte, o 

pedido da Senhora Michelle Carmo Carvalho Beccari para considerar a 

referência fiscal realizada pelas Fazendas Públicas (Estadual e Municipal) 

para atribuição de valores dos bens do Espólio.Em relação ao 

procedimento investigativo de negociação de bens pelo Ministério Público, 

trata-se de atribuição do Promotor de Justiça que deve avaliar quanto à 

pertinência do pleito.Sobre os pedidos de fls. 1.074/1.075 (barco e 

caminhão - ID n.º 26238811) houve impugnação de forma injustificada 

pelas Herdeiras Maria Luiza Carvalho e Maria Inês Saraiva Beccari Neta 

(fls. 1.118/1.121 - ID n.º 26238893); não tendo se manifestado o Ministério 

Público. Posteriormente houve inclusão da Senhora Michele como herdeira. 

Assim sendo, intime-se a Senhora Michelle para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Após, dê – se vista ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos.Acerca do pedido de competência do Juízo para decidir com 

relação a valores no exterior, entendo que tal questão já foi decidida, 

conforme decisão proferida às f ls. 1.521/1.533 ( ID n.º 

26239478/26239480), e Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 

88455/2016 – CNJ – 202 – COMARCA DA CAPITAL: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HERANÇA – 

PARTILHA DE BENS – ESTRANGEIRO – SITUAÇÃO DA COISA – LEI DE 

INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO DE BRASILEIRO – ARTIGO 23 DO 

CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Portanto, entendo que em relação a 

tais valores e vendas de bens no exterior tais questionamentos devem ser 

realizados no Juízo Competente, ou seja, Justiça Norte Americana.Em 

relação à representação processual das menores (Maria Luiza e Maria 

Inês) e manutenção, ou não, da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso como curador, indefiro o referido pleito da Inventariante, bem como 

rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (fls. 

2.867/2.868 – ID n.º 26240333/26240334) ante as informações de fls. 

3.055/3.063 (ID n.º 26240537/26240539), que denotam a evidente perda 

do objeto; portanto, excluindo a Defensoria Pública como curador 

especial.No mais, indefiro o pleito da Inventariante de excluir a Sra. 

Mirchelli ( Id. 26881684) como representante processual de suas filhas e 

herdeiras menores, primeiramente, porque se trata de genitora e em 

segundo lugar que não há qualquer prova robusta que a mesma esteja 

dilapidando o patrimônio das menores.Quanto a exclusão das advogadas 

da Sr. Michelli dos autos não razão jurídica para tal, não existem provas 

que estejam advogando contra os interesses de suas clientes. No mais, 

quaisquer questões éticas em face das referidas profissionais deverão 

ser discutidas diretamente conselho de ética da OAB.Intime-se a 

Inventariante para que se manifeste em 05 (cinco) dias quanto aos 

Alvarás para alienar imóveis expedido às fls. 3.099 (ID n.º 26240604), 

conforme decisão de fls. 3.098 (ID n.º 26240603).Certifique-se quanto ao 

cumprimento de fls. 3.193 (ID n.º 26240621)..Conforme parecer (fls. 

3.046/3.046 – verso – ID n.º 26240536), homologo o laudo de fls. 

3.032/3.044 (ID n.º 26240535).Comungo com o entendimento do Ministério 

Público no sentido de indeferir neste momento processual o direito de 

usufruto dos bens mencionados pela Sra. Michelli na proporção da quota 

societária de cada Pessoa Jurídica mencionada, na forma prevista no 

Parágrafo Único do Artigo 647 do CPC, uma vez que há a necessidade de 

se julgar previamente o testamento onde se menciona a participação 

societária de cada herdeiro. Tal fato revela caso concedido o pleito que a 

requerente almeja haja uma situação de irreversibilidade da decisão ou até 

possível aumento de litigiosidade; e, ainda, conforme o que dispõe o Artigo 

648 do CPC a partilha deve prevenir litígios e preservar a maior igualdade 

possível quanto aos valores.Neste sentido, temos o seguinte entendimento 

jurisprudencial:INVENTÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO EXERCÍCIO 

DOS DIREITOS DE USAR E FRUIR DE PARCELA DOS BENS DO ESPÓLIO, 

ANTES DA DELIBERAÇÃO FINAL DA PARTILHA, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 647, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INADMISSIBILIDADE. 

DISPOSITIVO QUE CONDICIONA TAL ANTECIPAÇÃO A QUE, AO TÉRMINO 

DO INVENTÁRIO, O BEM INTEGRE A COTA DO HERDEIRO PLEITEANTE. 

DOUTRINA QUE APONTA A NECESSIDADE DE CERTEZA DE QUE O BEM 

INTEGRARÁ A COTA DE TAL HERDEIRO, VEZ QUE O DEFERIMENTO DO 

PEDIDO, EMBORA ANTECIPADO, TEM EFICÁCIA DEFINITIVA. CASO EM 

QUE EXISTE INTENSA ANIMOSIDADE DOS HERDEIROS E AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA DEFINIÇÃO DAS COTAS QUE A CADA QUAL CABERÁ. 

INVENTÁRIO MARCADO POR INÚMEROS INCIDENTES, PEDIDO DE 

REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E DE RECONHECIMENTO DE SONEGAÇÃO 

DE BENS, ALÉM DA PROPOSITURA, NAS VIAS ORDINÁRIAS, DE AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TESTAMENTO. VALOR ELEVADÍSSIMO 

DOS BENS DO ESPÓLIO (CERCA DE R$ 140.000.000,00) QUE 

RECOMENDA REDOBRADA CAUTELA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AI: 21758186820198260000 SP 

2175818-68.2019.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 

03/10/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/10/2019)INVENTÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS 

DIREITOS DE USAR E FRUIR DE PARCELA DOS BENS DO ESPÓLIO, ANTES 

DA DELIBERAÇÃO FINAL DA PARTILHA, NOS TERMOS DO ARTIGO 647, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE 

CONDICIONA TAL ANTECIPAÇÃO A QUE, AO TÉRMINO DO INVENTÁRIO, 

O BEM INTEGRE A COTA DO HERDEIRO PLEITEANTE. DOUTRINA QUE 

APONTA A NECESSIDADE DE CERTEZA DE QUE O BEM INTEGRARÁ A 

COTA DE TAL HERDEIRO, VEZ QUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO, 

EMBORA ANTECIPADO, TEM EFICÁCIA DEFINITIVA. CASO EM QUE EXISTE 

INTENSA ANIMOSIDADE DOS HERDEIROS E AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

DEFINIÇÃO DAS COTAS QUE A CADA QUAL CABERÁ. INVENTÁRIO 

MARCADO POR INÚMEROS INCIDENTES, PEDIDO DE REMOÇÃO DE 

INVENTARIANTE E DE RECONHECIMENTO DE SONEGAÇÃO DE BENS, 

ALÉM DA PROPOSITURA, NAS VIAS ORDINÁRIAS, DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TESTAMENTO. VALOR ELEVADÍSSIMO 

DOS BENS DO ESPÓLIO (CERCA DE R$ 140.000.000,00) QUE 

RECOMENDA REDOBRADA CAUTELA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21756697220198260000 SP 

2175669-72.2019.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 

03/10/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/10/2019)AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

ADIANTAMENTO QUINHÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 647, DO NOVO 

CPC. OPOSIÇÃO HERDEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DO RISCO 

DE IRREVERSIBILIDADE INDEFERIMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. I. O novo 

Código de Processo Civil, trouxe uma inovação importante ao estabelecer 

em seu art. 647 a possibilidade de o juiz deferir antecipadamente a 

qualquer herdeiro o exercício dos direitos de usufruir de determinado bem, 

com a condição de que, ao término do inventário tal bem integre a cota 

desse herdeiro e que não haja oposição de alguma das partes, situação 

em que o pedido ficará condicionado ao preenchimento dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do CPC/2015. II. Para a concessão de tutela 

antecipada devem coexistir os requisitos da prova inequívoca e da 

verossimilhança das alegações, sendo inadmissível seu deferimento 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. III. In 

casu, não sendo possível verificar se a quantia requerida pelo agravante 

é maior ou menor do que o valor total dos bens do espólio ou, se maior ou 

menor que a sua quota parte na herança, impossível afastar o perigo da 

irreversibilidade da medida, impondo o indeferimento do pedido 

levantamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 9 

TJGO; AI 0147376-08.2016.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. 

Des. Sebastião Luiz Fleury; DJGO 26/09/2016; Pág. 299)Quanto a 

proposta de alienação de outros bens para quitação de débitos feitos pela 

Sra. Michelli (ID n.º 26892591) entendo que as herdeiras : Fernanda ( 

Inventariante ) e Mariana devem se manifestar, motivo pelo qual defiro o 

pedido das mesmas ( Id. 2659488) de devolução de prazo ante a 

paralisação do cartório da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiabá por ordem superior da Presidência e Corregedoria Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Intime – se para que se 

manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias. Decorrido o prazo certifique – se 

e encaminhe – se os autos ao Ministério Público. Por fim, conclusos para 

análise quanto a expedição de Alvará de alienação de bens. Intime – se. 

Cumpra – se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2.019 Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005488-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MUTRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005488-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DE 

FREITAS NETO REQUERIDO: MARCIA MUTRAN Vistos, etc. Proceda – se 

estudo psicossocial no endereço do requerente senhor Antonio Rodrigues 

de Freitas Neto, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da urgência. após, dê 

– se vista ao Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021079-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. A. B. (REU)

C. S. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-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 

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 : 

1021079-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDIO LUIZ POZZEBON RÉU: 

NATASHA DE ALMEIDA BISPO, CLAUDIO SILVERIO WILLEMANN Vistos, 

etc. Tendo em vista informação de Id. 26887017, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 13:00 horas., ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimado, o rol 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. 

Intimem-se pessoalmente as partes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1059094-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ANDRADE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SOUZA SILVA (REU)

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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1059094-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): PAMELA ANDRADE SANTOS 

RÉU: ROBSON SOUZA SILVA Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora deverá agir 

com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação/intimação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade dos menores, 

aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais; 

considerando a informação de que o Requerido é Policial Militar (ID n.º 

27256112), arbitro alimento provisório no importe de 30% (trinta por cento) 

dos seus rendimentos líquidos (descontado Imposto de Renda e I.N.S.S.), 

incidindo a mesma porcentagem em Férias, 13.º Salário, Verbas 

Rescisórias, quando houver, valor este que entendo o mais adequado, 

possibilitando a satisfação mínima das necessidades dos infantes, que 

serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser depositado em 

conta bancária a ser apresentada pela genitora dos infantes. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

___15_____/___04____/__2020____, às ____14___:__30_____ horas. 

Cite-se o requerido, e intimem-se os autores, a fim de que compareçam à 
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audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência dos 

Autores em extinção e arquivamento do processo e a do Requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, em Plantão. Cuiabá-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037493-24.2019.8.11.0041 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 

28992069 - "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, 17 de fevereiro 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009676-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. T. D. C. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (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 1009676-82.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes, através de seus advogados, via 

DJE, acerca da sentença de ID - 27615665.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016137-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. B. (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 1016137-07.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID - 27818846.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018031-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT9245-O (ADVOGADO(A))

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. S. F. (REU)

J. A. D. S. (REU)

L. F. S. F. H. G. (REU)

T. E. F. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018031-52.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID - 28464826.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009676-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. T. D. C. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (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 1009676-82.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID - 27615665.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016137-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. B. (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 1016137-07.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID - 27818846.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1018256-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

L. F. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT9245-O (ADVOGADO(A))

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018256-72.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID - 28464822.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006285-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

IVAN PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

ROMULO PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

ROONEY PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO PINHEIRO DE AMORIM (REQUERIDO)

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 1006285-85.2020.8.11.0041 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 29242075, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/03/2020, às 13:45 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1047613-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. B. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB - MT17874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. B. R. (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 1047613-29.2019.8.11.0041 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 29212885, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1032643-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NOBRE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA LUCIA DE AMORIM (EXECUTADO)

BENEDITO LIBERATO DE AMORIM (EXECUTADO)

AIDE BENEDITA DE AMORIM (EXECUTADO)

JOACIR HERMES DE AMORIM (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS DE AMORIM (EXECUTADO)

ELIZABETH ROSE DE AMORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032643-92.2017.8.11.0041 Certifico que, deixei 

de realizar a intimação dos réus, conforme determinado na decisão de ID - 

28934229, por não localizar seus respectivos endereços, pelo que, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para apresentar os endereços do réus.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003764-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT13649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. F. (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 1003764-70.2020.8.11.0041 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 29222933, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2020, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005028-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. E. S. (REQUERENTE)

L. V. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER OAB - MT27425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 1005028-30.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte LAYSSA 

a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001271-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO SILVA LOPES (REQUERENTE)

DEUZOLINA SILVA LOPES (REQUERENTE)

PETERSON LOPES CALDEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON MARCELO LOPES CALDEIRA (REQUERENTE)

DENISE SILVA LOPES (REQUERENTE)

SANDRA SILVA LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ODERCI LOPES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

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, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fim 

de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030527-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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, nada obstante a manifestação de ID 

21120174, para cumprimento da sentença exarada nos autos, impulsiono 

o feito para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, declinar a conta 

bancária de cada herdeiro ou da procuradora que a todos patrocina, eis 

que detém poderes para receber valores e dar quitação. Cuiabá/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023143-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 25 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1023143-31.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: VANESSA COJORI 

DA SILVA POLO PASSIVO: JOSUE FERREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de Impulsionamento: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a 

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. 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, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 17 de 

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

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.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1057850-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

WIVIANE APARECIDA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

WANIO EMENEGILDO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA LUIZA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ANTUNES FERRAZ DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1057850-25.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] INVENTARIANTE: ANA LUIZA DA SILVA DE CUJUS: TEREZA 

ANTUNES FERRAZ DA SILVA INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações apresentadas 

pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos 

bens deixados pelo(a) falecido(a) TEREZA ANTUNES FERRAZ DA SILVA. 

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Preliminarmente, analisando a peça 

de ingresso, verifico que os interessados não atribuíram valor à causa, em 

decorrência, nos termos do artigo 292, do NCPC, intimem-se os autores 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique a r. peça no 

tocante a esse ponto, sob pena de indeferimento da inicial. Com o aporte 

da emenda supra, prossiga-se no cumprimento da decisão que segue. 

Trata-se de requerimento de abertura de Inventário Cumulativo interposto 

por Ana Luiza Silva, em razão do falecimento de Tereza Antunez da Silva, 

qualificadas nos autos. Pretende a interessada a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

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, o valor da causa será 

oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não houve a 

indicação/avaliação dos bens deixados pelo extinto, como também sequer 

fora atribuído valor à causa, 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, II do CPC/2015, nomeio a filha da de cujus Ana 

Luiza Silva, como inventariante, devendo prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e ratificar as 

primeiras declarações apresentadas, no prazo de 20 (vinte) dias. Ressalto 

que as primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente 
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pela inventariante ou, alternativamente, através de procurador com 

poderes especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Deverá a 

inventariante juntar aos autos a certidão de inexistência de testamento 

deixado pelos autores da herança, expedida pelo CENSEC – Centro 

Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ. No alusivo interregno, colacionar, ainda, ao feito, os 

documentos atualizados dos bens inventariados, bem assim demonstrar 

que os interessados Marcos José e Paulo José são filhos da falecida 

Tereza Antunes Ferraz da Silva, eis que os documentos pessoais estão 

com nomes divergentes. Com o aporte da ratificação das primeiras 

declarações, 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. Às providências. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031213-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS CORREA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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, nada obstante a manifestação de ID 

19713540, para cumprimento da sentença exarada nos autos, impulsiono 

o feito para intimar a parte requerente a fim de, no prazo legal, declinar a 

conta bancária de cada herdeiro ou do procurador que a todos 

representa, eis que detém poderes para receber valores e levantar alvará. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039971-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(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 1039971-39.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 29312992, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício 

Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005385-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. H. (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

29304281, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012597-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA BASTOS OAB - MT2907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (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. 1012597-14.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Não obstante a 

certidão de ID. 29135817, vislumbro que o interessado aportou o 

instrumento procuratório, no ID.29188905, razão pela qual, prossiga-se no 

cumprimento da sentença outrora exarada. Às providências. Cuiabá/MT, 

17 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031878-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. P. (REU)

B. A. R. P. (REU)

V. R. P. (REU)

A. C. R. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

 

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 

29313018, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035190-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIANO NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035190-37.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 29319127, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002627-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LILA CLAUDIA OLIVEIRA SPADONI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002627-58.2017.8.11.0041 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 

28303903 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, importante ressaltar, que 

com o falecimento do inventariante, ID. 27664963, cessaram os efeitos do 

mandato outrora outorgado ao patrono subscritor da petição de ID. 

27362289 - Pág. 2, o qual já havia revogado os poderes outorgados à 

advogada Ana Carolina, ID. 10382765 - Pág. 3, nos termos do art. 682 do 

Código Civil, sendo de todo desnecessária a intimação dos herdeiros do 

outorgante. Por conseguinte, vislumbro que na petição de ID 27664248, 

além da comunicação do óbito do inventariante, foi postulada a 

substituição processual pela irmã do falecido, bem assim a sua nomeação 

como inventariante nestes autos. Nesses termos, concedo o prazo de 20 

(vinte) dias para que a Srª. Katia Rosane colacione ao feito as certidões 

de óbito dos genitores do Sr. Junior Cesar, bem assim habilite todos os 

irmãos deste ou apresente o termo de inventariante, representando o 

espólio do falecido, e, tão logo cumpridas as referidas deliberações, será 

apreciado seu pedido de habilitação no feito. Lado outro, o presente 

refere-se ao inventário dos bens deixados pelo falecimento de Lila Claudia 

Oliveira Spadoni, de maneira que será legitimado para assumir o encargo 

de inventariante algum dos herdeiros deixados por ela. Nesse viés, nos 

termos do art. 617 do CPC, nomeio como inventariante a genitora da 

falecida, Sra. Nilza de Oliveira Spadoni, 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. Tendo em vista que a carta de citação 

da Sra. Nilza foi devolvida ao remetente com o motivo "ausente", ID. 

10533701, foram realizadas por este juízo pesquisas pelo sistema 

conveniado ao TJMT a fim de obter o endereço atualizado desta, os quais 

seguem em anexo, devendo a inventariante ser intimada pessoalmente de 

sua nomeação. 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. No prazo supramencionado, deverá ser colacionada no feito 

a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da herança, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das 

primeiras declarações, citem-se os demais interessados, 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. Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036569-74.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS OAB - MT5291-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ISABELA DE FIGUEIREDO OAB - MT16081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CHAMA (EXECUTADO)

LINEU ESTEVES CHAMA (EXECUTADO)

SERGIO CHAMMA (EXECUTADO)

JOSE CHAMA CARVALHAES (EXECUTADO)

MAURICIO CHAMMA (EXECUTADO)

MARIA CARVALHAES ALBERTINI (EXECUTADO)

ABRAO CHAMA DE MELO (EXECUTADO)

MARIA VICENTINA CARVALHAES (EXECUTADO)

LEILA MELO DE MENEZES (EXECUTADO)

SALMA CHAMA AGUIAR (EXECUTADO)

WALDOMIRO CHAMA (EXECUTADO)

SAMUEL JOAO DE LIMA CHAMA (EXECUTADO)

ERASMA DE MELO OLIVEIRA (EXECUTADO)

PEDRO JORGE CHAMA NETO (EXECUTADO)

VERA DENISE DIOGO CHAMA (EXECUTADO)

EDSON LUIZ CHAMA (EXECUTADO)

JOSE DIOGO CHAMA (EXECUTADO)

JUSSARA CHAMA FERRAZ CASTANHEIRA (EXECUTADO)

ELZA CHAMA CARVALHAES (EXECUTADO)

AMELIA DE MELO BONFIM (EXECUTADO)

SALMA CHAMA CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

JOSE PEDRO DE MELO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA CARVALHAES (EXECUTADO)

GERALDO PEDRO DE MELO (EXECUTADO)

BETY CHAMA CLAUDINO (EXECUTADO)

IRENE DE MELO CHAGAS (EXECUTADO)

VIRGINIA FATIMA DIOGO CHAMA (EXECUTADO)

JEFFERSON CHAMA (EXECUTADO)

JORGE CHAMA JUNIOR (EXECUTADO)

AMELIA CHAMA TRALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALBERTINI OAB - MS5382-O (ADVOGADO(A))

GERALDO TIMOTEO DE LIMA OAB - MT5090-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL JOAO DE LIMA CHAMA OAB - SP347097-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0036569-74.2012.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 29324440 - Pág. 6, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005508-03.2020.8.11.0041

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

PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO JUNIOR OAB - 005.014.961-06 

(REPRESENTANTE)

PALOMA BIANCA USTULIN VICTORIO OAB - 022.920.461-99 

(REPRESENTANTE)

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA USTULIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - 031.123.211-62 

(PROCURADOR)

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 1005508-03.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Inventário por Arrolamento Comum interposta por Paloma Bianca Ustulin 

Victório e outro, em razão do falecimento de Antônia Ustulin, 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$ 151.615,62 (cento e cinquenta e um mim, seiscentos e quinze 

reais e sessenta e dois centavos), à causa, 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 pelo mesmo advogado. Por 

conseguinte, tendo em vista a ausência de controvérsia entre os 

interessados, NOMEIO inventariante a filha da extinta, Paloma Bianca 

Ustulin Victório, conforme autoriza o artigo 617, II, do CPC/2015, a 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 testamento deixado pela autora da herança, 
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expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

consoante determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício ao juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a 

fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo acerca de 

valores deixados pela extinta, nos autos nº 3728-21.2015.811.0041 

(código 957329) e, sendo constatada a existência de saldos positivos, 

sejam efetuadas as respectivas vinculações a este feito. Cumpridas ou 

não tais determinações, certifique-se e conclusos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1051819-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELY FERREIRA DA SILVA OAB - 953.930.561-68 (REPRESENTANTE)

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(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 de ID 

28910914 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente 

a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006422-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES TEIXEIRA (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 1006422-67.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário pelo rito de Arrolamento interposto por RAFAELA 

PEREIRA ALVES, em razão do falecimento de ROGÉRIO ALVES TEIXEIRA, 

todos qualificados nos autos. Pretende a interessada a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

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$ 2.173,80 (dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta 

centavos), à causa, 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. Outrossim, 

considerando que, à princípio, a companheira deixou de providenciar a 

abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido, bem assim não 

encontra-se na posse e administração do espólio, nos termos do art. 617, 

III, do CPC/2015, nomeio a filha da de cujus RAFAELA PEREIRA ALVES, 

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 qualificar a companheira do extinto, informando o 

exato endereço para possibilitar a necessária citação. 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. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013711-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DALVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BYRON AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO (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. 1013711-85.2019 VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado 

no ID. 26783080, razão pela qual, expeça-se, ofício a Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações acerca de eventuais resíduos 

bancários em favor do falecido. Com a resposta do alusivo ofício nos 

autos, intime-se a interessada para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entenderem de direito. Às providências. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026466-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FURQUIM BRUNNER (REQUERENTE)

LOIRCE CAMARGO FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1026466-44.2019 VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado 

no ID. 26794056, razão pela qual, expeça-se, ofício a Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações acerca de eventuais resíduos 

bancários em favor do falecido. Com a resposta do alusivo ofício nos 

autos, intimem-se os interessados para manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Às providências. 

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016319-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

CLARA ROSIDEMER NUNES RONDON (REQUERENTE)

JULIANA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOCINETH ALVES DA SILVA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINALVA PEDROSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINETH ALVES DA SILVA (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 n°. 1016319-27.2017 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar as 

primeiras declarações de forma completa, incluindo as informações 

relativas às renúncias realizadas, bem assim carrear ao feito as certidões 

negativas de dívidas atualizadas expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, em nome do extinto, a matrícula atualizada 

do bem inventariado e o eventual plano de partilha amigável, sob pena de 
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remoção do cargo. Outrossim, vislumbro não ser possível a partilha 

relativamente à propriedade do imóvel localizado no lote 17, quadra 16, 

loteamento popular Osmar Cabral – 1ª Fase, Cuiabá/MT, pois, ao que 

parece, o bem não encontra-se registrado em nome do falecido, ID. 

7341731. Desta feita, caso confirmada a ausência de registro de 

propriedade sobre o aludido bem em nome do extinto, poderão ser 

partilhados somente os eventuais direitos de posse, o que deverá estar 

adequado no plano de partilha. No que atine ao veículo colacionado no ID. 

7341736 - Pág. 2, à princípio, o aludido automotor é alienado 

fiduciariamente, de maneira que pertence à instituição financeira até que 

sejam quitadas todas as parcelas do financiamento, sendo que o de cujus 

tratava-se de mero detentor do bem. Este juízo poderá, todavia, autorizar a 

inventariante a representar o falecido junto à instituição financeira. Por fim, 

caso a inventariante, intimada por meio da Defensoria 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, 17 de fevereiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005115-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. E. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005115-78.2020.8.11.0041 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 

29273468 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que os interessados 

pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos 

autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possuem insuficiência de recursos para pagar 

as custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhes o benefício pretendido. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. Por conseguinte, 

vislumbro tratar-se de Conversão da União Estável em Casamento, 

ajuizada por Alexandre Elias e Izabel Ricardo, por meio da qual, pretendem 

a conversão da união estável em casamento, sob o regime Obrigatório de 

Separação de Bens. Todavia, examinando os autos, verifico que não 

restou esclarecido na r. peça de ingresso o período que pretendem 

converter a união estável em casamento, desta feita, faculto, o prazo de 

15 (quinze) dias, para que se proceda com a emenda à inicial, 

regularizando a situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do processo Às providências." Cuiabá/MT, 17 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: 1006378-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006378-48.2020.8.11.0041 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 

29275362 - "(...) 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, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006721-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006721-44.2020.8.11.0041 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 

29323866 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que a petição inicial fora 

juntada em duplicidade, em desconformidade com o §4º do art. 26 da 

Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. § 

4º Caso o peticionante opte pela inclusão da petição em arquivo eletrônico, 

o editor de texto interno do sistema deverá ser utilizado para fazer constar 

a informação de que há petição anexada. (g.n) Desta feita, é necessário 

salientar que, nos termos da Resolução supra citada, o peticionamento 

inicial ou intermediário deverá ser realizado através do editor de texto OU 

pela inclusão de arquivo em ‘pdf’, logo, não deverá ser efetuado pelos dois 

meios, devendo as partes colaborarem para a rápida solução do litígio, 

obrigação instituída pela Lei Processual de 2015, sob pena de 

indisponibilização de visualização, por este juízo, das peças e documentos 

repetidamente encartados ao feito. Por conseguinte, vislumbro que a parte 

autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando 

aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício 

pretendido. Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre 

casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 

filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar 

em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino 

que o presente feito seja processado em segredo de justiça. 

Prosseguindo com análise dos autos, vislumbro que não foi encartado a 

cópia da certidão de nascimento da menor Gabriela, documento 

indispensável à propositura da presente ação, nos termos do art. 320, 

CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no 

mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da inicial, conforme as 

disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Constato, ainda, 

que a representante legal da infante, propõe a ação tal como se atuasse 

em nome próprio e não na qualidade de representante da real interessada, 

que, no caso, é sua filha menor, Gabriela. De outro vértice, constato, 

ainda, que o instrumento procuratório (ID. 29316304), tem como outorgante 

ela própria, como se estivesse outorgando poderes para postular seu 

direito, quando na verdade o objeto da ação é a execução dos alimentos 

em prol da filha menor. Em decorrência, intime-se a autora, para, 

querendo, no mesmo lapso suso, regularize a r. peça de ingresso, bem 

assim o instrumento procuratório, haja vista que é vedado pleitear direito 

alheio em nome próprio[1], sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0007456-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. B. (EXEQUENTE)

W. L. N. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. P. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0007456-36.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 535,92 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: WINNER 

LUCAS NASCIMENTO PADILHA e ANDRIELLE NASCIMENTO BENITES 

POLO PASSIVO: WILLIAN ROSA PADILHA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, 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. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Certidão de Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal 

da parte autora, com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono 

os autos para expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 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, WANDREIA ALVES CARVALHO, 

digitei. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) 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.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0005920-54.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES CRISTIANO ELLER JUNIOR (REQUERENTE)

ROMILDA ALVES DA COSTA ELLER (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

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

DIOGENES CRISTIANO ELLER JUNIOR OAB - 841.644.681-49 

(REPRESENTANTE)

PEDRO VICENTE LEON OAB - MT2249-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0005920-54.1997.8.11.0041 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 

27971883 - "VISTOS, ETC. Determino a intimação da inventariante para 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias, colacione ao feito a matrícula 

atualizada do imóvel sobrepartilhado. Se confirmada a inexistência de 

registro de propriedade em nome do falecido, relativamente ao bem 

matriculado sob o nº 22.954, este juízo poderá tão somente partilhar os 

eventuais direitos de posse, eis que o documento colacionado no ID. 

23929892 - Pág. 4 e 23929893 - Pág. 1 não substitui o título de 

propriedade, tampouco legitima a aquisição da propriedade. Indefiro o 

pedido de expedição de intimação às Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal, eis que compete à inventariante diligenciar administrativamente 

a fim de obter as certidões negativas de dívidas em nome do falecido. No 

alusivo interregno, a inventariante deverá cumprir, integralmente, a 

decisão de ID. 23929890, sob pena de remoção do cargo. Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 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: 1012177-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. P. D. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(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 1012177-09.2019.8.11.0041 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 

27991634 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na 

presente Ação Revisional de Alimentos com Tutela Provisória ajuizada por 

Guilherme Luiz da Silva Barros, representado por sua genitora Raiane 

Luiza da Silva em face de Weslen Luiz Pinto de Barros Moreira para 

MAJORAR a pensão alimentícia para cinco salários mínimos. Em 

decorrência, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas e despesas pelo requerido, assim como os honorários 

sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% sobre o valor dos 

alimentos arbitrados, considerando doze prestações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os 

autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 17 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: 1013530-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. N. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUES ZANCO OAB - MT22050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. 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 1013530-21.2018.8.11.0041 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 

27826479 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial para (1) 

ESTABELECER a guarda compartilhada do filho menor, fixando a 

residência com a genitora, (2) REGULAMENTAR o direito de convivência 

na forma descrita no corpo da sentença, e, por fim, (3) FIXAR pensão 

alimentícia em favor da criança no valor equivalente a 40% do salário 

mínimo, enquanto perdurar o pagamento de benefício pelo INSS e, com a 
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cessação, em 30% do salário mínimo vigente, acrescidos, em ambos os 

casos, de 50% das despesas com material escolar, uniforme, vestuário e 

medicamentos, a ser depositado todo dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da genitora do alimentado. Por conseguinte, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a 

sucumbência, condeno o demandado 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 o valor da condenação, considerando doze parcelas da obrigação 

alimentar impingida, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida. Expeça-se Alvará de Guarda Compartilhada. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009216-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA DOS SANTOS SILVA OAB - SP276282 (ADVOGADO(A))

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT15509-O (ADVOGADO(A))

LETICIA NALDEI DE SOUZA OAB - SP352478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (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 1009216-95.2019.8.11.0041 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 

28488818 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, para, (1) DECRETAR O DIVÓRCIO de 

RAFAEL DA SILVA ALVES e MARIA ROSANA DE SOUZA ALVES, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher 

que torne a utilizar o nome de solteira, qual seja, MARIA ROSANA DE 

SOUZA; (2) ESTABELECER a guarda unilateral das filhas menores MARIA 

EDUARDA DE SOUZA ALVES e RAFAELA ANTÔNIA DE SOUZA ALVES 

em favor da genitora; (3) FIXAR pensão alimentícia em favor das filhas em 

valor correspondente a 30,66% do salário mínimo vigente para cada 

criança, a ser depositado todo dia 10 (dez) de cada mês na conta 

bancária da genitora das alimentadas. Por conseguinte, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. 

Ante a sucumbência, condeno a demandada 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 o valor da causa. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil 

competente. Expeça-se Alvará de Guarda Unilateral. Após, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito. Ciência ao 

Ministério Público." Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006285-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

IVAN PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

ROMULO PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

ROONEY PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO PINHEIRO DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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. 1006285-85.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que as partes autoras pretendem a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possuem 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhes o benefício pretendido. Trata-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória de Urgência ajuizada por 

Maria Rita da Silva Amorim, Rooney Pinheiro de Amorim, Romulo Pinheiro 

de Amorim e Ivan Pinheiro de Amorim, em face de Herminio Pinheiro de 

Amorim, todos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso que, os 

requerentes são esposa e filhos do curatelando e, postulam a concessão 

de tutela provisória para que o filho Rooney Pinheiro de Amorim seja 

nomeado como curador provisório do requerido. Discorrem que o 

curatelando é portador de demência de Alzheimer, considerado em estado 

avançado e progressivo, o que o torna incapaz de praticar mesmo os atos 

mais simples da vida. Vindicam, ainda, a concessão da assistência 

judiciária gratuita, além da interdição definitiva do demandado. Vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela 

provisória vindicada, necessário salientar que o artigo 749, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a nomeação de 

curador provisória ao interditando, quando houver justificada urgência. O 

artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos legais se 

perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do relatório médico encartado no 

ID. 29226976, que o interditando faz acompanhamento neurológico em 

decorrência de ser portador de uma doença crônica e degenerativa 

cerebral, sendo feito diagnóstico de doença de Alzheimer com estagio 

avançado, possuindo Hipertensão arterial e sinusites de repetição, sendo 

necessário ter acompanhamento de terceiros diariamente e de controle 

ambulatorial periódico, e, acentua, ainda, não ter o demandado condições 

de assinar documentos, assumir compromissos sair sozinho, 

evidenciando, assim, a probabilidade do direito. De outro vértice, também 

constato a presença do fundado receio de dano, diante do quadro de 

saúde do interditando, uma vez que esta, a princípio, não possui o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixando 

entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com relação a sua própria 

pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, que não vislumbro o 

perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência vindicada, 

a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No mais, não se pode 

deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, no caso 

dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. Nesse sentido, 

válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a 

curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente 

de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre 

e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, 

também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 

1ª. p. 1.421). Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o 

deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela, por conseguinte, NOMEIO o Sr. Rooney Pinheiro de 

Amorim (filho) como curador provisório do requerido Herminio Pinheiro de 

Amorim, a fim de que possa assisti-lo nos atos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja 

lavrado o termo de compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de 

Processo Civil, ficando autorizado, provisoriamente, o curador ora 

nomeado, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens 

do curatelando, ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será 

exclusivamente para fins de postulação e recebimento de benefício 

perante o INSS, representação perante entidades médico-hospitalares e 

demais atos inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos 

públicos e empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 
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o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição 

da curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do 

CPC) para o dia 25 de março de 2020, às 13h45min. Cite-se o interditando, 

cientificando-o, ainda, que, querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o 

Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do 

Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 

2º, do CPC, caso o Interditando ou qualquer das pessoas nominadas no 

§3º do referido artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer 

o múnus de curador especial, o núcleo de Atendimento da Defensoria 

Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá 

ser intimado para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. De outro viés, necessário salientar que a POLITEC 

suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando inócuos 

os esforços envidados por esta magistrada para a realização de convênio 

a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o 

desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralisação do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial do caso, a 

fim de verificar a atual situação do interditado e a possibilidade de 

concessão da curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem 

prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora que instrua o 

processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas 

que possuir, com o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. 

Após, com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006522-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA BALBINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAN AIELLO (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. 1006522-22.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. 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 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT,17 de fevereiro 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0047278-37.2013.8.11.0041

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

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL BOTELHO MERTHAN BARBOSA OAB - 031.691.371-58 

(REPRESENTANTE)

ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN OAB - 111.179.311-53 

(REPRESENTANTE)

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LUCIANA BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-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. 0047278-37.2013 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que o 

único herdeiro da inventariada atingiu a maioridade, ID. 23879619 - Pág. 5, 

de maneira que concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja 

regularizada a sua representação processual. Ademais, verifico que, 

intimada, a inventariante deixou de cumprir a decisão exarada no ID. 

23882918 - Pág. 1, conforme certidão de ID. 23882923 - Pág. 2. Desta 

feita, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias cumpra a decisão de ID. 23882918 - Pág. 1, sob pena de 

remoção do cargo. No interregno supra, a inventariante deverá colacionar 

ao feito a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

mesmo lapso suso, o inventariante deverá carrear ao feito as certidões 

negativas de dívidas atualizadas expedidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), em nome da falecida e o pedido 

de adjudicação em favor do herdeiro único da inventariada. Caso a 

inventariante, intimada por meio de seus patronos habilitados, não cumpra 

a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o decisório. Às providências. Cuiabá/MT,17 de fevereiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023733-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BERNARDES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA (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 COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1023733-08.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Curatela 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Clodoaldo 

Bernardes Garcia em face de Albenia Maria Bernades Garcia, ambos 

qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, em apertada síntese, 

que o requerente é irmão da demandada, a qual foi diagnosticada com 

Esquizofrenia Paranoide (CI 10 F20.0), doença crônica e irreversível, 

razão pela qual requer a sua interdição, vindicando seja nomeado como 

curador da demandada. Recebida a inicial, foi deferida a liminar, nomeando 

o requerente como curador provisório da requerida, designada audiência 

de entrevista, determinada a citação da demandada, nomeado curador 

especial a curatelanda e médico psiquiatra para a realização de perícia 

médica, ID. 20681382. Na data aprazada para a audiência, foi realizada a 

entrevista da curatelanda, ID. 21856895. Na sequência, foi determinado 

que os autos aguardassem a apresentação de impugnação e, acaso 

decorrido in albis, que fosse intimada a curadora especial nomeada, com o 

fito de patrocinar a sua defesa. O relatório do exame médico legal foi 

encartado ao feito no ID. 21856925. No ID. 22496875, foi certificado o 

decurso do prazo para a requerida apresentar impugnação, sendo 

encaminhado o processo para a curadora nomeada. Impugnação, por 

negativa geral, pela curadora especial nomeada, ID. 23126181. Concitado 

a se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela procedência da 
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demanda, ID. 23829272. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Curatela com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência ajuizada por Clodoaldo Bernardes Garcia em face de Albenia 

Maria Bernades Garcia, 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 da demandada, objetiva a curatela desta, 

com sua nomeação como curador, ao argumento de que a curatelanda 

está impossibilitada 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 a demandada 

não apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o laudo médico 

acostado a peça de ingresso afirma que a interditanda foi diagnosticada 

com esquizofrenia paranoide, apresentando importante prejuízo nas 

funções cognitivas, ID. 20617683. Corroborando, evola-se do laudo do 

exame médico legal realizado pelo médico psiquiatra, que a demandada 

apresenta transtorno compatível com esquizofrenia paranoide e doença 

oncológica sob controle, não possuindo condições de gerir bens e 

haveres, necessitando de terceiros para seus cuidados e sobrevivência, 

ID. 21856925. Diga-se, ainda, que a autora é legitimada ativa para requerer 

a curatela da demandada, nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, além 

de ressair do laudo que inexiste qualquer empecilho para que a exerça, de 

maneira que vislumbro que atenderá aos interesses da curatelada, tal 

como já vem fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos 

autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa da curatelanda, 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 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 a requerida deve 

ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistida em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e a 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 a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e a 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 DECRETAR A 

CURATELA de Albenia Maria Bernades Garcia, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, por conseguinte, 

confirmo a liminar concedida nos autos. Por conseguinte, mantenho a 

nomeação de Clodoaldo Bernardes Garcia , irmão da curatelanda, como 

seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir a 

curatelada (requerida) 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 da parte curatelada e do curador, 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 pelo Curador. Após, 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). Por fim, no que atine ao pedido de autorização judicial 

permitindo ao curador que proceda a regularização dos imóveis em nome 

da curatelanda, sob o argumento de que tentar regularizar a situação dos 

imóveis para que se faça a devida escritura e registro dos imóveis em 

nome da curatelada, os respectivos Cartórios Notariais exigiram a 

autorização judicial, porquanto, entendo que tal pleito não merece 

acolhimento, porquanto, compete à parte interessada adotar às 

providências necessárias por meio da ação pertinente. Nesse sentido, 

trago à colação: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PEDIDO DE ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS DO INCAPAZ. 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. 

NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PATRIMONIAL DO 

CURATELADO. 1. O art. 1.753 do Código Civil, aplicável à curatela por 

força do disposto no art. 1.774 do mesmo diploma legal, preconiza que o 

curador não pode conservar em seu poder dinheiro do curatelado, além do 

necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua 

educação e a administração de seus bens. Assim, deve ser integralmente 

depositado em Juízo o produto da venda de bens imóveis de interdito, não 

se justificando a pretendida liberação destes valores para fazer frente a 

despesas ordinárias do incapaz, tendo em vista a existência de renda 

mensal auferida a título de benefício previdenciário em quantia que, ao 

menos até então, bastava para o custeio de tais despesas. Toda essa 

cautela quanto à disposição do patrimônio do incapaz não é desarrazoada 

e se mostra absolutamente adequada, considerando que, ao que consta 

dos autos, o patrimônio imobilizado do interdito se resumia aos bens cuja 

alienação restou autorizada pela sentença - o que somente reforça a 

necessidade de resguardo e preservação de seus interesses. 2. É certo 

que, havendo despesas de ordem extraordinária e de elevado custo, 

poderá ser autorizada a movimentação do montante auferido com a venda 

dos imóveis. Todavia, para tanto, deverá a curadora esclarecer e 

comprovar a pertinência desta providência em feito próprio, que deverá 

contar com a intervenção do Ministério Público. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70063126783, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

09/04/2015). Em decorrência, indefiro o processamento do alusivo pedido 

nestes autos, devendo ser distribuído de maneira autônoma, via Processo 

Judicial Eletrônico (PJE). Custas recolhidas no ID. 20626949. 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. Cuiabá/MT, 17 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013573-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDNA VERONICA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

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: 1006414-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO BASILIO DE SOUSA LIMA OAB - MT10183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA (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:Desta forma, com base nos arts. 2º e 4º da 

Resolução n° 03/2016/TP, RECONHEÇO a incompetência do Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada 

do Meio Ambiente de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006294-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de Aquisições e Contratos do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

MARIELE ALVES QUEVEDO G. FERREIRA (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, Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por NUTRANA 

LTDA. contra ato coator praticado pelo PREGOEIRA OFICIAL DA 

SUAC/SASS/SESP-MT. Liminar deferida em plantão judiciário ID 29229343. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Intime-se a impetrante para recolher a diligência. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o 

ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Às providencias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006159-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODENILMA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Conselho Estadual da Pesca (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:Decido. A desistência da ação é uma das 

hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e, em sede de 

Mandado de Segurança, o impetrante pode desistir da ação a qualquer 

tempo, independentemente da anuência da parte contrária (STJ – MS 

23456 DF 2017/0081952-0). Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade do impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base 

nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003983-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA GOBOR LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 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 Centro, 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: Ante o 

exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 

12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência, 

determino à autoridade apontada como coatora, que promova a liberação 

do veículo Volvo/Fh 460 6x2t, Placa: Fqi-1388/SP, Renavam 1125051199, 

de propriedade da TRANSPORTADORA GOBOR LTDA., CNPJ n° 

77.505.550/0002-78, mediante o pagamento das multas; despesas de 

pátio/estadia e taxa de remoção/guincho, limitados ao período de 30 (trinta) 

dias, de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 

10.237/2014. Ressalta-se que a Guia de Pagamento deverá ser emitida no 

prazo máximo de 03 (três) dias, em nome da impetrante, e a liberação do 

bem concretizada de forma imediata após compensação dos pagamentos, 

pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. Notifique-se a autoridade 

indicada como coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004769-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA HILDA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(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:CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 
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intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se o requerido para, querendo, no 

prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que pretende 

produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. Superadas as 

fases precedentes, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005117-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA, QUEIROZ & GAROFALO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - AGER/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 Shangri-lá, 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: Nestas 

condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e determino a autoridade 

coatora que proceda a imediata liberação do veículo PAS/MICRONIB, da 

Marca I/Mercedes Benz 415CDISPRINTERM, placa QCH-5846, de 

propriedade da Impetrante, independente do pagamento de multas, pena 

de multa diária a ser fixada por este Juízo. Notifique-se com urgência a 

autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009). Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, 

certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intime-se por Oficial 

de Justiça Plantonista. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054801-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BERNACHI BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1058735-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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:Desta forma, ARQUIVEM-SE os autos pela 

distribuição equivocada na forma eletrônica. Competirá à parte autora 

requerer a competente liquidação da sentença nos autos principais e na 

forma física. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004373-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE RAMOS DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) 

(IMPETRADO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (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 Paiaguás, 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, DEFIRO a liminar para: a) determinar que a autoridade coatora 

reconheça a União Estável já admitida judicialmente; b) determinar que, 

caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no 

âmbito do processo administrativo em trâmite, habilite a impetrante como 

pensionista do Sr. Maurino Ramos de Oliveira. 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, querendo, ingressar 

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 

por oficial de justiça plantonista. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005880-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Agente de Tributos Estaduais - Fernanda Martins Rêgo - Matrícula 116739 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(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. Intime-se o impetrante para, 

no prazo de 15 dias, e sob pena de indeferimento, acostar a inicial novo 

documento para comprovação do seu endereço, pois o arquivo lançado 

no Id. 29109107 está codificado, impossibilitando a abertura por este 

Juízo. Com a juntada ou decorrido o prazo, in albis, o que deverá ser 

certificado, façam-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006177-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI PEREIRA COSTA ALVES (IMPETRANTE)

EMERSON ALVES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 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: 

Frente ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada para o fim 

de determinar à autoridade impetrada que NÃO CONDICIONE o 

licenciamento do veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB, placa PXM4222, cor 

PRATA, RENAVAM Nº 01081143344, ao pagamento das seguintes multas: 

P.CUIABÁ-290670-SG00125688- 7455/00(TRANSITAR/VELOCIDADE 

SUPERIOR A MAXIMA EM ATE 20%), P.CUIABÁ-290670-SG00113725- 

6050/03(AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO (ELETRÔNICO), 

P.CUIABÁ-290670-SE00027282- 6050/01(AVANCAR O SINAL VERMELHO 

DO SEMAFORO) e desde que comprovado o pagamento das demais taxas 

necessárias. 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). Intime-se. Cumpra-se, por oficial 

de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001733-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARTINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO ALMEIDA BEZERRA (IMPETRADO)

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (LITISCONSORTES)

 

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: 

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar vindicado para DETERMINAR a 

suspensão da medida cautelar de afastamento imposta, na Investigação 

Preliminar n. 076/2019/CFISC/DETRAN-MT e, via de consequência, 

DETERMINO que seja liberado ao impetrante o acesso ao sistema 

DetranNet, se por outro motivo não houver impedimento. Notifique(m)-se 

a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste(m) as informações que entender(em) 

pertinente(s). Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, 

II, Lei n° 12.016/2009). Prestadas as informações ou certificado decurso 

do prazo para tal finalidade, conceda-se vista ao Ministério Público para 

que manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004610-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D PORTO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro. (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE 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: 

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar vindicada para DETERMINAR a 

suspensão da medida cautelar de afastamento imposta, na Investigação 

Preliminar n. 079/2019/CFISC/DETRAN-MT e, via de consequência, 

DETERMINO que seja liberado à impetrante o acesso ao sistema DetranNet, 

se por outro motivo não houver impedimento. Notifique(m)-se a(s) 

autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste(m) as informações que entender(em) pertinente(s). 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, Lei n° 

12.016/2009). Prestadas as informações ou certificado decurso do prazo 

para tal finalidade, conceda-se vista ao Ministério Público para que 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003242-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAZAROTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - RO5900 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, consoante fundamentação supra, DEFIRO a liminar 

vindicada, determinando que autoridade coatora se abstenha de exigir e 

cobrar o ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre 

as propriedades Fazenda União da Vitória (MT) e Sítio Estância Fortaleza 

(RO), devidamente demonstrada a natureza de transferência entre mesmo 

proprietário, com as guias de transferências e notas fiscais emitidas pelo 

Impetrante, por afronta ao disposto na Súmula 166 do Superior Tribunal de 

Justiça e firme jurisprudência dos Tribunais Superiores. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria 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, colha-se parecer do Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 

12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se. Às urgentes providências.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060788-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILDINEA MARQUES RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA OAB - BA27246 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (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 Jardim Eldorado, 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, presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar vindicada na inicial 

para: a) determinar à autoridade coatora que admita a União Estável já 

reconhecida, conforme Certidão de ID. 27607727, e amplamente 

demonstrada nos autos desta Ação Mandamental; b) determinar ainda 

que, caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no 

âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a 

impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilasboas. 

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, querendo, ingressar 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. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006385-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO 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 Centro, 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. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 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). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006093-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (IMPETRANTE)

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (IMPETRANTE)

G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (IMPETRANTE)

G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT13329-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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. NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 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). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006035-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SAMPAIO ROCAMORA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: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 

multa, que não fora regularmente notificada, 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 

MOTONETA, HONDA/BIZ 125 ES (Nacional), ano/modelo 2012/2012, placa 

OBF7117, cor VERMELHA, referente ao ano de 2017. 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) 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003644-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO SERPA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para o fim 

de DECLARAR ilegal o condicionamento da expedição do licenciamento do 

ano de 2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV(Nacional), ano/modelo 

2013/2014, placa NPF4915, cor PRATA, ao pagamento das seguintes 

m u l t a s :  2 9 9 0 7 0 - T S R 0 0 1 3 1 5 2 ,  2 9 9 0 7 0 - T S R 0 0 0 9 9 3 9  e 

299070-0000027863, que não foram regularmente notificadas, em 

consonância com o disposto no artigo 281 e seguintes do Código de 

Trânsito Brasileiro. Por consequência, confirmo, em parte, 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) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 

12.016/2009. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026830-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MOREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para o fim 

de DECLARAR ilegal o condicionamento da expedição do licenciamento do 

ano de 2019 do veículo Peugeot/, placa KAH 0710, CHASSI 

9362ANGA94W030810, ao pagamento das multas 290670-SE00023564, 

290670-P430044415 e 290670-P430108912, que não foram regularmente 

notificadas, em consonância com o disposto no artigo 281 e seguintes do 

Código de Trânsito Brasileiro. Por consequência, confirmo, em parte, 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) 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016721-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIRA TEIXEIRA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para o fim 

de DECLARAR ilegal o condicionamento da expedição dos licenciamentos 

dos anos de 2018 e 2019 do veículo RENAULT/SANDERO PR1616VA 

(Nacional), ano/modelo 2012/2012, placa OBC3877, cor BEGE, ao 

pagamento das multas 291670-T000050158, 290670-F431108840 e 

290670-L430761081, que não foram regularmente notificadas, em 

consonância com o disposto no artigo 281 e seguintes do Código de 

Trânsito Brasileiro. Por consequência, confirmo, em parte, 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) 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059892-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAC OMAR PRADO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005929-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA REGINA FLORENCIO DE MORAIS OAB - GO15036 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR 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:HOMOLOGO a desistência da presente 

ação para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente 

ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. Publique-se. 

Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este 

seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006697-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (REQUERIDO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (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:Tendo em vista a existência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta comarca com a competência para 

"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", DECLINO da competência e determino a 

remessa dos autos àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043628-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para o fim 

de: a) DECLARAR ilegal o condicionamento da expedição do licenciamento 

anual ao pagamento de multa, que não fora regularmente notificada, em 

consonância com o disposto no artigo 281 e seguintes do Código de 

Trânsito Brasileiro; b) DETERMINAR à autoridade impetrada que emita os 

Licenciamentos do veículo FORD/KA FLEX(Nacional), ano/modelo 

2012/2013, placa OBL8586, cor PRATA, referentes aos anos de 2017 e 

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) 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007711-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (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)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA para o fim de: a) DECLARAR ilegal o condicionamento da 

expedição do licenciamento anual ao pagamento de multa, que não fora 

regularmente notificado, 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 MOTOCICLETA, 

YAMAHA/XTZ150 CROSSER ED (Nacional), ano/modelo 2014/2015, placa 

QBF5433, cor CINZA, referente ao ano de 2017. 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) 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007992-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MURAD FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA para o fim de DECLARAR ilegal o condicionamento da 

expedição do licenciamento do ano de 2017 do veículo TOYOTA HILUX 

CD4X4 SRV, ano/modelo 2012/2013, placa OBM0202, cor PRATA, ao 

pagamento das seguintes multas:  RMT0469424-7455/00, 

RMT0446429-7455/00, RMT0439681-7463/00, RMT0432825-7463/00, 

RMT0432894-7463/00, RMT0417079-7471/00, RMT0417934-7455/00, 

R0T0030085-5185/01, R0T0001023-5967/00, R0T004697-7366/01, 

RMT0375211-7455/00, RMT0375938-7463/00, R0D0169556-5541/06, 

ROT0036707, RMT0446429 e ROD0177407, que não foram regularmente 

notificadas, em consonância com o disposto no artigo 281 e seguintes do 

Código de Trânsito Brasileiro. Por consequência, confirmo, em parte, 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) 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504541-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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JANETH FRANCISCA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SONIA MARIUZA DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA DO CARMO ASSUNCAO SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007120-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES TOMIN LIGOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DE SOUZA OAB - MT0015490A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004123-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TEODORO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0503273-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA CARRIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003846-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA NASSAR FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005476-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria Izabel Alves Claudio (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003516-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CRISTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005888-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES ALVES DE ANICESIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008117-95.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Ofelia Candida Batista (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004218-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE CAMPOS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006048-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000832-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE PAULA SANTOS (EXEQUENTE)

GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009904-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA DE BARROS BAMBIRRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT15511-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504916-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAIDE DOS SANTOS LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011142-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CORREA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006309-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STEFANI LINO SOARES (AUTOR(A))

SEBASTIAO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR(A))

AECIO CARLOS DODO (AUTOR(A))

ACABIAS JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006309-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STEFANI LINO SOARES (AUTOR(A))

SEBASTIAO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR(A))

AECIO CARLOS DODO (AUTOR(A))

ACABIAS JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004887-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARNALDO DE CAMPOS NETO (AUTOR(A))

VALDECI BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051506-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE LARA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: 1041819-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENOFA DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE PEREIRA OAB - MT4655/O (ADVOGADO(A))

DANIEL DE PAIVA GOMES OAB - SP315536 (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME OAB - MT20784/O 

(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: Outrossim, a lide prende-se a questões 

fáticas demonstráveis pela via documental, mas cujo esclarecimento está 

a exigir dilação probatória, pelo que, em razão da não configuração das 

hipóteses previstas no artigo 355 do CPC, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Nesse quadro, analisado as formalidades 

essenciais à constituição válida da relação processual, por não vislumbrar 

irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, bem como diante da 

necessidade de início da fase instrutória, declaro saneado o processo. 

Revendo os termos nos quais se assenta a lide, e não se olvidando das 

diversas questões eminentemente de direito a serem oportunamente 

decididas, na forma do artigo 357, inciso III do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: (a.) qual a natureza das operações com soja em grãos 

realizadas pela empresa autora no período de abril/2004 e janeiro/2005, 

objeto da autuação fiscal NAI 38353001600041200912; (b.) acaso sejam 

operações de exportação, qual modalidade de operação foi realizada pela 

empresa autora; (c.) se a escrituração fiscal constante dos autos, 

demonstrativa das operações realizadas no período de abril/2004 e 

janeiro/2005, foi realizada conforme exigências das normas estaduais e 

federais vigentes à época das operações; (d.) se a totalidade da soja 

movimentada no período objeto da autuação fiscal NAI 

38353001600041200912 foi efetivamente exportada. Para os fins do artigo 

357, inciso III CPC, compete à parte autora o ônus da prova quanto aos 

fatos definidos como controvertidos, na forma do artigo 373, inciso I CPC. 

Para esclarecimento dos pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial. Na forma do artigo 95, caput do CPC e considerando que o 

ônus probatório incumbe à parte autora, a parte autora deverá também 

pagar os honorários periciais. Nos termos do artigo 465, caput do CPC, 

nomeio como perito judicial a empresa de auditoria BDO Brasil, com sede 

na Av. José de Souza Campos n. 243, 1° andar, Cambuí CEP 13025-320 

Campinas/SP (Fone 55 19 3294-2390) e representação na cidade de 

Cuiabá na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2368, 9° andar, 

Bosque da Saúde CEP 78050-000 Cuiabá/MT (Fone 55 65 3028-7662). O 

perito deverá cumprir seu encargo independentemente de compromisso, 

observando o disposto nos artigos 466 e 473 do CPC. Intimem-se as 

partes as providências do artigo 465, §1º do CPC, no prazo comum de 15 

dias. No mesmo prazo, e considerando a complexidade da lide, poderão 

adotar a providência prevista no artigo 357, §1º do CPC. Não havendo 

pedido de esclarecimentos ou ajustes quanto aos pontos controvertidos, 

ou ainda arguição de impedimento ou suspeição do perito a ensejar o 

retorno dos autos ao gabinete, intime-se o perito judicial para os fins do 

artigo 465, §2º do CPC, devendo manifestar-se no prazo de 05 dias, 

ocasião em que deverá ainda individualizar os responsáveis técnicos pela 

prova pericial a ser produzida nos autos. Apresentada a proposta de 

honorários, intimem-se as partes, facultadas manifestações no prazo de 

05 dias, na forma do artigo 465, §3º do CPC. Havendo concordância, 

determino desde logo à parte autora que proceda ao depósito do valor na 

Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Efetuado o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para início dos 

trabalhos periciais, na forma do artigo 474 do CPC. Ato contínuo, 

intimem-se as partes e seus assistentes técnicos. Fixo o prazo de 60 dias 

para entrega do laudo pericial. Após a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 dias, oportunidade para entrega 

dos pareceres de seus assistentes técnicos, na forma do artigo 477, §1ª 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038019-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HASSAN AHMAD ABDALLAH HALABI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURORA PEREIRA ABDALLAH OAB - 045.943.981-20 

(REPRESENTANTE)

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038019-88.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HASSAN 

AHMAD ABDALLAH HALABI REPRESENTANTE: ANTONIA AURORA 

PEREIRA ABDALLAH ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos. Cumpra-se corretamente a 

decisão ID 27233893, remetendo-se os autos ao Juízo da 1a Vara de 

Fazenda Pública. Providências necessárias. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006274-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006274-56.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ADEMIR ROSA GOMES EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação 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) 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: 1006240-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JULIANO DE JESUS E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Gestão de Pessoas e Secretário de Comissão de Promoção de 

Praças da PMMT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006240-81.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: EDVALDO JULIANO DE JESUS E SILVA IMPETRADO: 

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS E SECRETÁRIO DE COMISSÃO DE 

PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMMT Vistos,etc. Considerando o teor da 

decisão do Tribunal de Justiça que declinou da competência dos autos 

para este juízo, INTIME-se o impetrante para indicar e qualificar a 

autoridade coatora, nos termos do art. 6º da Lei 12.016/09. Transcorrido o 

prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005793-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELMONDES DE SOUZA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1005793-93.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA EIRELI - ME IMPETRADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por LUIZ DELMONDES DE SOUZA EIRELI – ME contra ato 

supostamente ilegal do o CHEFE DO POSTO FISCAL “FLAVIO GOMES” e 

do Agente Estadual de Tributos, JOAO BATISTA PEREIRA DE BARROS, 

consubstanciado na apreensão das mercadorias constantes do Termo de 

Apreensão e Depósito (TAD) nº 1144064-1. Vieram-me conclusos para 

análise do pedido liminar. De início, cumpre anotar que a matéria versada 

na presente ação mandamental, consistente na ilegalidade de apreensão 

de mercadoria, deve ser decidida à luz do precedente vinculante formado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião do 

julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT). Em 

decisão sob o rito dos recursos repetitivos, o Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por decisão da Seção de Direito Público de 

relatoria do Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, estabeleceu 

parâmetros para o julgamento de ações onde se debate a “legalidade de 

apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma 

obrigação tributária”. Por sua relevância, impõe-se a transcrição da 
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ementa do IRDR: “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) Como se vê da ementa transcrita, o TJMT fixou a 

seguinte tese acerca das hipóteses onde a apreensão de mercadorias 

pela Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso é legal: “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.” De outro lado, o TJMT firmou ainda o entendimento de 

que a Súmula 323 do STF “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”. Para melhor compreender o alcance da tese 

fixada, vale a transcrição dos seguintes fragmentos do voto proferido pelo 

Eminente Desembargador Relator: “(...) A Súmula nº 323 do Supremo 

Tribunal Federal, invocada por diversas vezes pelos contribuintes como 

forma de respaldar o pedido de liberação de mercadorias, não pode ser 

tida por absoluta, da mesma forma que não é absoluta a garantia ao livre 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto na 

Constituição da República, porquanto há de ser observada a regularidade 

do recolhimento dos tributos no desempenho das respectivas atividades. 

(...) Assim, verifica-se que não é o caso da discussão travada nestes 

autos, em que se discute a legalidade da apreensão de mercadorias 

simultânea à operação efetivamente fiscalizada, como forma de coibir 

infração material de caráter continuado, ou seja, contribuintes que 

possuem nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo nela constante 

não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota fiscal que foi 

cancelada; por não possui nota fiscal ou, ainda, por não ter realizado o 

recolhimento do ICMS, em razão de algum regime especial a que esteja 

submetido, conforme legislação estadual. Não são, pois, motivos que se 

coincidem com àqueles que justificaram a súmula na origem. Repita-se que 

o entendimento sintetizado na Súmula 323 STF visava impedir a imposição 

das chamadas “sanções políticas”, como meio de coagir contribuintes em 

débito ao pagamento de tributos. Por isto ela só se aplica 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. (...) Demonstrado, pois, os elementos 

hermenêuticos da baliza da Súmula 323 do STF, que norteiam os seus 

fundamentos, verifica-se, claramente, que, na hipótese sub judice o 

condicionamento da liberação da mercadoria ao recolhimento dos tributos 

devidos, não se constituiu em privação de bens, mesmo porque não pode 

o fisco, de imediato, deles dispor, sem o devido processo legal, em sede 

administrativa. Ademais, combatendo um ponto alegado pela defesa, 

corrobora fortemente com a permissibilidade da apreensão em caso de 

irregularidades, em casos tais, o fato de que a livre circulação de 

mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse 

no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, 

ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal 

concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, 

afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da 

Constituição Federal. Por outro lado, tem-se que a legalidade na apreensão 

de mercadorias não é irrestrita. Há casos em que a imputação pelo fisco 

transpõe o que a norma, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam, a 

exemplo da aplicação de penalidades tributárias com efeito confiscatório, 

ou a exigência de diferencial de alíquota daquele que não é contribuinte do 

ICMS. Mas, cada caso deverá ser isoladamente apreciado pelo 

magistrado. É nesta hora que se encaixam as particularidades e a 

subsunção do julgador.” (Destaquei) Como se vê, do julgado citado 

extraem-se as seguintes premissas: I - A Súmula 323/STF somente deve 

ser aplicada, nos casos em que a apreensão do bem móvel estiver sendo 

utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher tributo pretérito; II - 

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração 

material de caráter continuado. Assinale-se, neste ponto, que tanto a tese 

fixada como as razões elencadas no julgado, exemplificaram situações de 

infração material de caráter continuado, a saber, I) ausência de 

documentação fiscal; II) nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo 

nela constante não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota 

fiscal que foi cancelada, III) mercadoria desacompanhada do recolhimento 

do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; III) 

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja 

submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. Sob tal 

perspectiva, a análise a ser feita neste Juízo de Piso acerca da pretensão 

liberatória, fica vinculada à tese firmada pela Instância Superior, já que as 

decisões proferidas segundo a técnica de geração de precedentes em 

demandas repetitivas são de observância obrigatória pelos Tribunais e 

juízos inferiores, de acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil. 

Vale a transcrição: “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;” De outro lado, embora o incidente de resolução de 

demandas repetitivas vincule todo e qualquer futuro julgamento a ser 

proferido sobre a questão de direito em discussão, destaco que o próprio 

incidente estabeleceu, em sua fundamentação, a necessidade de sua 

compatibilização com as minúcias do caso concreto, ressaltando que 

quando a atuação do fisco transpor a norma, a melhor doutrina e a 

jurisprudência, incumbe ao Magistrado analisar isoladamente o caso 

concreto e as suas particularidades. Nesse particular, o Eminente relator 

assentou: “Há casos em que a imputação pelo fisco transpõe o que a 

norma, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam, a exemplo da 

aplicação de penalidades tributárias com efeito confiscatório, ou a 

exigência de diferencial de alíquota daquele que não é contribuinte do 

ICMS. Mas, cada caso deverá ser isoladamente apreciado pelo 

magistrado. É nesta hora que se encaixam as particularidades e a 

subsunção do julgador.” Nessa situação, compete ao Julgador Singular, 

conforme inteligência do artigo 489, parágrafo 1º, inciso VI, do CPC, na 

eventualidade de deixar de seguir o precedente vinculante, demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. Em conclusão, não poderá ser concedida ordem para 

liberação de mercadoria apreendida quando o contribuinte, ao praticar 

infração material de caráter continuado, descumpre uma obrigação 

tributária, bem ainda quando os valores exigidos pelo Fisco se limitam à 

operação fiscalizada, sem intenção de cobrança de valores pretéritos. 

Estabelecido o referencial normativo decorrente do IRDR n. 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), passo a análise do caso 

concreto. Conforme se infere dos autos, as mercadorias que a impetrante 

transportava e pretende sua liberação, foram aprendidas “por estarem 

desacompanhadas de documento fiscal” (ID. 29086499) Com efeito, 

defende o impetrante que, “não obstante ao direito que assiste a 

Autoridade Coatora de promover a fiscalização e, por conseguinte, a 

lavratura do respectivo auto de infração, se ao final motivo, em nada se 

justifica a retenção das mercadorias– SIC”. Nesse viés, é certo que o IRDR 

detalhado no prelúdio desta decisão firmou orientação no sentido de que, 
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“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”. Como se nota, o entendimento da Colenda 

Corte de Justiça Mato-grossense assenta-se na assertiva de que inexiste 

sanção política e, por conseguinte, ilegalidade nos casos em atuação do 

Fisco visa combater a evasão fiscal e a prática de crimes contra a 

administração fazendária. No caso concreto, considerando o motivo 

determinante da atuação da Administração Fazendária que ensejou a 

apreensão da mercadoria de propriedade do impetrante, vislumbro, em 

juízo sumário, que a apreensão das mercadorias se amolda às hipóteses 

elencadas na tese fixada no IRDR (ausência de documentação fiscal). 

Nesse cenário, em se tratando infração material de caráter continuado, 

nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT) inexiste 

ilegalidade na apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária. 

Aliás, cumpre destacar que não é possível afirmar, neste momento, que os 

documentos fiscais acostados aos autos são idôneos e aptos a permitir o 

transporte da carga. Conclusão nesse sentido, notadamente diante da 

firmeza do entendimento consolidado no IRDR e ainda pela presunção de 

legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, exige o prévio 

estabelecimento do contraditório. Por derradeiro, em relação ao pedido de 

liberação do caminhão que transportava a mercadoria apreendida, 

destaco que inexiste nos autos qualquer documento a comprovar tal fato, 

bem como qual o motivo que ensejou a suposta apreensão; logo não é 

possível acolher o pedido liminar neste ponto, ante a ausência de prova 

pré-constituída do alegado direito líquido e certo sobre a ilegalidade da 

apreensão do veículo. Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos 

do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como 

coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 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 Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005763-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (LITISCONSORTES)

CESAR RUBENS GONÇALVES PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

CONTRIBUINTES DO ESTADO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1005763-58.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA 

IMPETRADO: CESAR RUBENS GONÇALVES PRESIDENTE DO CONSELHO 

DE CONTRIBUINTES DO ESTADO LITISCONSORTES: PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de quinze dias e sob pena de indeferimento (parágrafo 

único do art. 321 do CPC), a fim de que acoste aos autos a: i) Notificação 

n. 215962/337/68/2017, o ii) Aviso de Cobrança Fazendária n. 

299903/337/68/2017 e o iii) extrato do Sistema de Notificação Eletrônica do 

E-PROCESS nº 5369296/2017. CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006670-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO MOREIRA DE CASTILHO NETO (REQUERENTE)

MARCELO BUSCARIOL (REQUERENTE)

JOEL FERNANDES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-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: 1006670-33.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOEL FERNANDES DO AMARAL, DARIO MOREIRA DE 

CASTILHO NETO, MARCELO BUSCARIOL REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de promoção retroativa 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOEL FERNANDES DO 

AMARAL e OUTROS em face do ESTADO DO MATO GROSSO, na qual 

pleiteiam liminarmente “a promoção por ato de bravura nos termos do 

artigo 14 e 42 da Lei nº 10.076 de 31 de março de 2014”. Vieram-me 

conclusos. Recebo a inicial porquanto, a princípio, atende as exigências 

legais, bem ainda defiro para os autores os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A concessão de medida liminar em desfavor da Fazenda 

Pública carece, além da satisfação dos requisitos previstos nos art. 300 

do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo), que o conteúdo da liminar não se 

amolde nas situações impeditivas previstas na norma que Disciplina a 

aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (Lei nº 9.494/97). 

No caso em tela, a tutela de urgência vindicada pela autora (promoção) 

colide com o disposto no artigo 1º da Lei 9494/97, que veda o deferimento 

de antecipação de tutela contra o Poder Público nas hipóteses que 

importem reclassificação ou equiparação de servidores públicos, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias, outorga 

ou acréscimo de vencimentos e pagamento de vencimentos e vantagens 

pecuniárias a servidor público. Assim, imperioso o indeferimento da tutela 

de urgência, vez que se refere à concessão de benefícios a servidor 

público estadual, o que não é permitido, nesta aurora processual, por 

expressa vedação legal. À propósito “nos termos do art. 1º da Lei nº 

9.494/97 é vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que 

tenha por objeto a concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a 

servidores públicos. Precedentes do STJ.” (AI 144031/2012, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 07/11/2013). Razão 

disso, indefiro o pleito 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. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013225-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILTO CARVALHO RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1013225-23.2019.8.11.0002. 

IMPETRANTE: ADMILTO CARVALHO RIBEIRO IMPETRADO: DIRETOR DE 

PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cumpra-se, com urgência e em regime de plantão, 

a decisão liminar concedida no Agravo de Instrumento 

1017310-58.2019.8.11.0000 (ID. 29260499). No mais, prossiga-se nos 

termos da decisão ID 28613564. Cuiabá, data registrada no sistema. João 

Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006649-57.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TREVIZAR COMERCIO E TRANSPORTES DE GRAOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito em substituição 

CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ (IMPETRADO)

Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006649-57.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: TREVIZAR COMERCIO E TRANSPORTES DE GRAOS LTDA 

IMPETRADO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE 

TRÂNSITO EM SUBSTITUIÇÃO CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ, SECRETARIA DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado em face de ato do COORDENADOR DE 

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA FAZENDA DE MATO GROSSO (CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ), Sr. José de 

Carvalho Mazini, que teria, supostamente, violado direito líquido e certo do 

impetrante em razão da suspensão da sua inscrição estadual. Observo 

que a petição inicial não está instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação (art. 320, CPC), pois não foi acostado documento 

apto a demonstrar a lesão praticada pela autoridade impetrada. Deste 

modo, intime-se o Impetrante para emendar a inicial, acostando o ato 

administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da 

impetrante, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 (quinze) dias. 

INTIME-se. CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago 

de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006617-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY STERING DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

JUNIOR SEBASTIAO LOURENCO DE CARVALHO - ME (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006617-52.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): ARIANY STERING DE SIQUEIRA REU: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DE MATO GROSSO, JUNIOR 

SEBASTIAO LOURENCO DE CARVALHO - ME Vistos, etc. A petição inicial 

está endereçada à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. Razão disso, encaminhe-se ao juízo referido. 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: 1006439-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN CAETANO DA SILVA (IMPETRANTE)

VERA LUCIA DE ARRUDA CAETANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006439-06.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CHRISTIAN CAETANO DA SILVA, VERA LUCIA DE ARRUDA 

CAETANO IMPETRADO: DIRETOR DO DETRAN MT Vistos. Trata-se de 

mandado de segurança individual impetrado por VERA LUCIA MARQUES 

DE ARRUDA e CHRISTIAN CAETANO DA SILVA em face do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, na qual o impetrante sustenta a ilegalidade do ato 

administrativo que condicionou o licenciamento anual do veículo objeto dos 

autos, ao pagamento das multas das infrações nsº 0006624149 e 

AAA0852457. Os impetrantes narram que: “Pagaram a documentação do 

veículo exercício ano 2020(doc.02), porem encontram-se, com o CRLV 

(certificado de Registro e licenciamento de veículo), bloqueado por terem 

supostamente cometido infrações de trânsito: 1ª INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR N°291670 AUTO VGA0005658 N° DA 

INFRAÇÃO 0006624149, VALOR ATUALIZADO R$ 202,19; 2ª INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR N°290670, AUTO DE 

INFRAÇÃO N° AAA0852457, VALOR ATUALIZADO R$ 10.265,57. À 

primeira infração n° 0006624149 já houve processo judicial no qual o 

impetrante obteve decisão favorável e a multa foi declarada nula, porem o 

DETRAN não a retira do sistema. No que tange a segunda infração de 

trânsito está em tramite processo no Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Cuiabá em fase de recurso. Assim, fazem jus ao reconhecido do direito 

a impressão do licenciamento ano 2020 e suspensão do referido bloqueio 

até que se tenha resolvido às questões judiciais pendentes, em se 

tratando das infrações citadas no parágrafo um e dois do título do direito 

líquido e certo.” Ao final, formulam o seguinte pedido liminar: “expedição de 

mandado que determine a suspensão do pagamento da infração de 

transito n° AAA0852457 para liberação do licenciamento do veículo até 

que se tenha o transito em julgado do processo judicial 

n°1040829-70.2018.8.11.0041 (PJE);” Vieram-me conclusos. 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. Nesse viés, sobre direito líquido e certo a doutrina de 

Pontes de Miranda é oportuna: "Direito líquido e certo é aquele que não faz 

despertar dúvidas, apresenta-se isento de obscuridade e, sendo 

concludente e inconcusso, dispensa ser aclarado com o exame das 

provas em dilações” (Comentários à Constituição de 67, Ed. Revista dos 

Tribunais, 2ª. Ed.). Conforme se infere dos autos, o impetrante almeja com 

a presente ação o cancelamento definitivo da infração n° 0006624149 por 

já ter decisão no processo n° 8025199-06.2017.811.0002, bem ainda 

suspensão do pagamento da infração de transito n° AAA0852457 para 

liberação do licenciamento do veículo até que se tenha o trânsito em 

julgado do processo n° 1040829-70.2018.8.11.0041. Quanto ao pedido de 

baixa definitiva da infração n° 0006624149, é possível constatar pelo 

extrato do veículo do Detran-NET (anexo) que a mencionada multa não 

consta das penalidades em aberto no prontuário do bem; logo, resta 

prejudicada a análise do pleito. Quanto ao pedido de suspensão da 

infração de trânsito n° AAA0852457 até o trânsito em julgado da sentença 

prolatada na ação n° 1040829-70.2018.8.11.0041, não avisto indicativo 

mínimo de direito líquido e certo em favor do impetrante. Isso porque a 

sentença prolatada nos autos n. 1040829-70.2018.8.11.0041 foi de 

improcedência e, por força do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso 

inominado foi recebido apenas em seu efeito devolutivo. Como é sabido, 

no âmbito dos Juizados Especiais o efeito o suspensivo no recurso 

inominado é exceção, cabível apenas no caso concreto quando houver 

risco de dano irreparável. Nesse contexto, percebe-se que os impetrantes 

almejam, pela via transversa desta ação mandamental, a atribuição de 

efeito suspensivo no recurso inominado interposto. Contudo, a pretensão 

deduzida não pode ser atendida por este juízo, porquanto o pedido deve 

ser formalizado ao Juiz da causa em petição própria. Portanto, inexistindo 

demonstração de ato abusivo violador de direito líquido e certo, inviável o 

conhecimento e processamento da ação em tela. Ante o exposto, não 

conheço da presente ação de mandado de segurança e, por 

consequência, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. 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: 1006686-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GEBRIM (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT20080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006686-84.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO GEBRIM IMPETRADO: SECRETARIO DE 

OBRAS DO MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por LUIZ ALBERTO GEBRIM em face de suposto ato 

coator praticado pelo Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá-MT o SR. JUAREZ SAMANIEGO, no qual almeja liminar para “A 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE COATORA DETERMINANDO QUE 

SE SUSPENDA O ATO LESIVO E CUMPRA AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E 

A RETIRADA DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA E DOS MAQUINÁRIOS 

QUE LÁ SE ENCONTRAM DA ÁREA DO IMPETRANTE”. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do essencial. Decido: O Mandado de Segurança é 

um dos remédios constitucionais que visa tutelar direito líquido e certo, 

ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no 

exercício de funções desta natureza. Sobre esse assunto, disciplina a 

Magna Carta: “Art. 5, LXIX - 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 poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público; (Destaquei) No mesmo sentido, dispõe a Lei 

nº 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (Destaquei) A respeito do cabimento do mandado de 

segurança, vale lembrar que se exige a prova pré-constituída como 

condição primordial à averiguação do direito líquido e certo, de modo que a 

dilação probatória é incompatível com a natureza do mandamus. A 

propósito, transcrevo a lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de 

segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, ‘habeas 

data’, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de 

constitucionalidade, p. 36) “Por direito líquido e certo deve ser entendido 

aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Hely Lopes Meirelles tem passagem clássica 

em que afirma que melhor seria a fórmula constitucional (e legal) ter-se 

referido à necessidade de o fato que dá supedâneo à impetração ser 

líquido e certo e não o direito em si mesmo. Para ele, o direito líquido e 

certo ‘é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo à precisão e 

comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação 

dos fatos e situações que ensejam o exercício desse”. No caso em tela, o 

objeto do litígio na essência envolve suposto esbulho possessório 

praticado pelo Município de Cuiabá em área de propriedade e posse do 

impetrante, localizada no bairro Bela Vista, Distrito de Coxipó da Ponte, 

perímetro urbano de Cuiabá-MT, registrada sob a Matrícula 81.169. Ocorre 

que o mandado de segurança não é ação adequada para a tutela do 

direito possessório ou para a proteção da propriedade, porquanto se trata 

de ação que não admite qualquer sorte de dilação probatória. Para a 

proteção da posse e da propriedade, o impetrante tem no ordenamento 

jurídico instrumentos processuais apropriados, concebidos e 

experimentados para utilização no caso em voga, previstos nos artigos 

554 a 568 do Código de Processo Civil. Nessa linha, não obstante o 

impetrante tenha acostado documentos que evidenciem sua propriedade 

sobre o imóvel indicado nos autos, a obtenção da medida protetiva 

postulada exige, ademais, a demonstração dos requisitos do artigo 561 do 

CPC, sem prejuízo da realização da sempre recomendável audiência de 

justificação prevista no artigo 562, caput do CPC. Tais providências, em 

razão de sua carga fática e rito específico, são de todo incompatíveis com 

o rito especial previsto na Lei 12016/2009. Nesse contexto, outra não 

pode ser a conclusão senão a da inadequação da utilização do mandado 

de segurança para os fins pretendidos pelo impetrante, devendo a tutela 

pretendida ser buscada por meio da ação possessória adequada. Ante o 

exposto, constatada a inadequação da via eleita, indefiro a petição inicial e 

extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 

12016/2009 e o artigo 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários. 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: 1005939-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DANTAS LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005939-37.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: FERNANDO DANTAS LIMA 

IMPETRADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Conforme se depreende dos autos, o impetrante requereu a 

desistência da ação mandamental (ID 29202334). Deste modo, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

requestada, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031210-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA GRANDE LAGO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE HOLANDA FREITAS PINHEIRO OAB - GO23049 

(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: 1023468-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVIS ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

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: 1004021-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI HUGUENEY GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT18796/O 
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(ADVOGADO(A))

TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER OAB - MT14476/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1033719-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1054539-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054539-26.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: LEONARDO DA SILVA CRUZ 

IMPETRADO: ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos, Em 

atenção ao Ofício Circular nº 02/2018/NUGEP/VQS, referente à decisão 

que comunica a afetação dos Recursos Especiais nº 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 

1.163.020/RS, como representativos de controvérsia (Tema 986), 

determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a mesma questão ora afetada, que consiste 

na 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, nos termos do artigo 1.037, 

inciso II, do Código de Processo Civil, suspendam-se os presentes até que 

seja dirimida a controvérsia. Aguarde-se no arquivo provisório, com baixa 

no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004443-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELIA DOS SANTOS SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Prefeito de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004443-70.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: GISSELIA DOS SANTOS 

SOUZA IMPETRADO: PREFEITO DE CUIABÁ, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por GISSÉLIA DOS SANTOS SOUZA contra ato do PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Sr. EMANUEL PINHEIRO e o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, Sr. ALEX VIEIRA PASSOS, com 

pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que torne sem efeito 

a decisão que eliminou a impetrante do certame, proceda à imediata 

nomeação e posse no cargo de TDI (Técnico de Desenvolvimento Infantil), 

consoante Edital n°: 002/PMC/SME/2019. Aduz, em síntese, ter sido 

aprovada e convocada via Edital Publicado no DOE n°: 1791, sendo 

disponibilizado 673 vagas para o cargo de TDI, sendo a impetrante 

habilitada e classificada em 483° lugar em concurso regido pelo edital nº 

002/PMC/SME/2019 para apresentar a Secretaria de Educação do 

Município de Cuiabá – MT, conforme edital de homologação publicado em 

09 de dezembro 2019. Alega que, apesar de o edital prever que o prazo 

para entrega de documentos e laudo médico ser de 30 (trinta) dias após 

sua publicação, contados a partir da data de publicação da nomeação, 

que ocorreu em 09 de dezembro de 2019, para entrega dos documentos, 

os candidatos teriam o dever de agendar uma data no link disponibilizado 

no site da Prefeitura de Cuiabá, comparecendo na Secretaria Municipal de 

educação na data e horário pré agendados. Assevera que o impetrado 

encerrou o agendamento antes dos 30 (trinta) dias previsto no edital em 

03/01/2020, não comparecendo a Impetrante para retirar o protocolo de 

agendamento, foi considerada desistente. Assim, REQUER que seja 

reconhecido, por meio deste writ, o direito subjetivo que torne sem efeito a 

decisão que resultou na eliminação da Impetrante do certame, no que diz 

respeito à não-habilitação dela devido tão somente ter perdido a data para 

agendamento para entrega dos documentos, determinando sua nomeação 

e posse no cargo de TDI –Técnico em Desenvolvimento Infantil. É o 

relatório. 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 artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 

12.016/2009. Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe 

no seu artigo 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 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). No caso em análise, entendo não estar presente o direito 

liquido e certo, não havendo prova pré-constituída da alegação. Sobre o 

agendamento via sistema e estrega de documentos consta nas certidões 

datas a partir de 03/01/2020, ou seja uma data bem superior a data de 

publicação do Edital. O fumus boni iuris ocorre quando há alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial, ou seja, as provas trazidas na inicial são 

evidentes, não restando qualquer dúvida acerca do direito do autor. 
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Entretanto, a questão analisada não dispõe de qualquer evidência do 

direito alegado. Por essa razão, não há como afirmar, em cognição 

sumária, haver fumus boni iuris na situação apresentada. O periculum in 

mora resta prejudicado por ausência da fumaça do bom direito. No caso 

trazido à análise, o pleito é para que seja determinado à autoridade 

coatora que torne sem efeito a decisão que eliminou a impetrante do 

certame, proceda à imediata nomeação e posse no cargo de TDI (Técnico 

de Desenvolvimento Infantil); portanto, INDEFERIDO o pedido liminar. 

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 a Procuradoria 

Geral do Município 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. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061480-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO MAIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1061480-89.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: EXPRESSO MAIA 

LTDA IMPETRADO: DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER Vistos, etc. Analisando 

os autos, constata-se que a parte impetrante pugnou pela desistência da 

presente ação (Id 27691321). Nos termos do art. 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a homologação 

judicial, sendo desnecessário o consentimento do impetrado, eis que não 

houve a sua notificação. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte impetrante e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com escoro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. 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: 1005203-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO 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 disso, o pleito liminar não merece acolhimento. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005352-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA OAB - BA32886 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO 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:ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para que seja 

determinado que a Requerida se abstenha de exigir a prova de 

regularidade fiscal prevista nos itens 6, 7, 8, 9 e 10, do Anexo 1 da 

Resolução AGER/MT 002/2013 como condição para renovação do 

Certificado de Registro Cadastral. Cite-se, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Após, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, cls. para sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031650-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES DUARTE GABRIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS ALBERT SCHMIDT OAB - MT8091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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:Atendidos os requisitos da Lei n. 

12.016/2009, defiro nesta oportunidade a medida liminar, no sentido de 

estabelecer em favor da Impetrante o benefício de aposentadoria por 

tempo de contribuição pela regra de transição constante no art. 6º da EC 

n. 41/03. No mérito, diante da fundamentação exposta, CONCEDO A 

SEGURANÇA para ratificar a liminar alhures deferida, e estabelecer em 

favor da Impetrante o benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição pela regra de transição constante no art. 6º da EC n. 41/03. 

Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. 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. Não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. TJMT para 

reexame necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003205-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 75 de 426



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, CONCEDO A LIMINAR 

vindicada para impedir a cobrança de ICMS Estimativa Simplificada e 

Estimativa por Operação, determinando que a Impetrante seja enquadrada 

no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, 

do Regulamento de ICMS – RICMS/MT, , e artigo 4º, inciso I da Portaria 

144/2006, até final decisão de mérito. No mais, determino que a Secretaria 

Unificada retifique a autuação, no que tange ao polo ativo, para constar 

como Impetrante a empresa JD AGRONEGÓCIOS EIRELI, excluindo 

qualquer outra. 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, para que, 

querendo, ingresse no feito (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, pelo Oficial 

Plantonista. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO"

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000944-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1000944-20.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte 

A u t o r a  p a r a  s e  m a n i f e s t a r  s o b r e  o  O f í c i o  n º 

3467/2012/APOIOJUDICIAL/PORTARIA061/2012/SES acostado aos autos 

(ID nº 478980 – fl. 3), no prazo de 10 (dez) dias, devendo esclarecer 

sobre a informação repassada pela Coordenadoria de Regulação. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025883-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VIEIRA RUICCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004947-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE 

CUIABA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1004947-76.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHÃES 

contra ato indigitado coator da lavra SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABA (SEMOB), todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da medida liminar para que seja determinando a autoridade indigitada 

coatora que se abstenha de leiloar o Veículo I/M. BENZ C 180 CGI, de cor 

Preta, Placa NUG 3500, Ano/Modelo 2010/2011, Chassi 

WDDGF4KW6BA444279, RENAVAM 00255217080, alienado junto ao 

Bradesco ADM de Consórcios, até decisão definitiva. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. É cediço que o Mandado de 

Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, 

consoante artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de 

impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “(...) 

direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas 

complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos; (...)”. (Do 

mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder 

público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 

1980, p. 65), razão pela qual a pretensão deve ser objeto de discussão 

pelo procedimento comum, haja vista que está a exigir dilação probatória. 

[...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para a 

sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se 

reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não 

apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e 

certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício 

da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado de 

segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Ora, direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, 

para fins de segurança. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Mandado 

de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, 

dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de 

processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha 

Mello, DJ 22/12/1964). (...) A ação de mandado de segurança – que faz 

instaurar processo de natureza eminentemente documental – 

caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não 

comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória 

incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de 

fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. 

Doutrina. Precedentes”. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator 

Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015). Outrossim, deve a parte 

Impetrante, no momento da impetração do mandamus, apresentar todos os 

documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na 

inicial. In casu, busca o impetrante a concessão da liminar para que seja 

determinada a autoridade coatora que se abstenha de leiloar o Veículo I/M. 

BENZ C 180 CGI, de cor Preta, Placa NUG 3500, Ano/Modelo 2010/2011, 

Chassi WDDGF4KW6BA444279, RENAVAM 00255217080, alienado junto 
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ao Bradesco ADM de Consórcios, até decisão de mérito. Todavia, 

compulsando os autos denota-se que o impetrante não trouxe prova do 

ato coator, bem como não apresentou prova pré-existente, tendo em vista 

que não há qualquer documento que demonstre que o veículo está na 

iminência de ser leiloado, ou seja, desde já, se vislumbra a necessidade de 

dilação probatória. Sob esse prisma, verifico que a presente ação não 

deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade de extensa dilação 

probatória, incabível na via estreita do mandamus. Nesse sentido, o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO 

PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ 

- CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de 

violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré - 

constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser 

comprovado de plano. (N.U 1006710-40.2017.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 09/01/2020). Desta feita, ante a ausência de prova 

pré-existente, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais 

adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam 

os autos encaminhados ao arquivo, com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056007-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DE CARVALHO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar a parte autora para proceder 

ao recolhimento das custas parceladas, conforme instrução do DCA/TJMT, 

abaixo transcrito: De ordem, em cumprimento à determinação judicial, 

temos a informar que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (imagem abaixo), 

podendo as partes acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar o tipo da ação 

DISTRIBUIÇÃO – OUTROS e informar a opção MEU PROCESSO É 

ELETRONICO (PJE) (obs: essa opção será utilizada para os processos 

físicos também), ao lançar o número do processo, automaticamente, o 

sistema alertará a seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto 

cadastrado para o processo informado nos valores abaixo.". Nesse 

momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido 

pagamento. A segunda parcela em diante poderá ser emitida na opção 

CONSULTAR/CONSULTAR PARCELAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1050091-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1050091-10.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: SANDRA MARIA DE CAMARGO 

IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... SANDRA MARIA DE 

CAMARGO impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato abusivo 

perpetrado pela SUBPROCURADORIA GERAL FISCAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na inicial, em 11.01.2019, alegando, 

em síntese, que necessita, com urgência, de Certidão Negativa Fiscal de 

Débito para comprovar regularidade fiscal uma vez que é fiadora de sua 

filha em aditamento de contrato do FIES e, diante da existência de débitos 

referentes a IPVA do veículo de placas JZW7969, o financiamento não 

pode ser contratado. Alegou os débitos consistem em 06(seis) CDAs(nºs 

201717908; 2018638103; 20191445349; 20191658653; 20192420883 e 

20192598538) por não recolhimento de IPVA. Afirmou que as CDAs são 

nulas pois o veículo foi furtado há 08(oito) anos, cujo furto encontra-se 

devidamente registrado junto ao SINESP CIDADÃO, entretanto no 

DETRAN-MT consta que o veículo encontra-se “em circulação”. Assim, 

fundamentando seu pedido no fumus boni boni iuris e periculum in mora, 

postulou a concessão de liminar para suspender a exigibilidade das 

cobranças das CDAs mencionadas; que o Banco do Brasil se abstenha de 

impedir o aditamento do contrato de financiamento estudantil em 

decorrência das CDAs em questão; determinar que o DETRAN=MT 

proceda a baixa imediata do veículo que fora objeto de furto. No mérito, a 

confirmação da segurança de forma definitiva e a nulidade absoluta das 

CDAs relacionadas na exordial. O feito foi distribuído na 4ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública que, por sua vez, declinou da 

competência e remeteu o feito a este Juízo. Vieram os autos à conclusão. 

É o relatório. Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 

12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” O conceito de direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes 

Meirelles [1] é: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança.” (destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador 

Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental 

para o mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do 

que alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo 

do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 

momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de 

natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em 

virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória. Para 

ser viável a impetração do mandamus, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 
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depender a narrativa de dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam 

comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse sentido: ““APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPVA. 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. Os dados registrados perante a autoridade de 

trânsito geram mera presunção de propriedade, a qual pode ser afastada 

pela comprovação de transferência do bem. Precedente do STJ. De 

acordo com o enunciado da Súmula nº 585 do STJ, o antigo proprietário 

não pode ser responsabilizado pelas dívidas de IPVA relativas a 

exercícios posteriores à venda. Hipótese em que os documentos 

acostados pelo excipiente não comprovam suficientemente que o veículo, 

cuja propriedade gerou o imposto, foi, de fato, transferido, havendo 

necessidade de dilação probatória, o que não se admite em sede de 

exceção de pré-executividade (enunciado da Súmula nº 393 do STJ). 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70079860458, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/02/2019).” (TJ-RS - 

AC: 70079860458 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/03/2019). Assim sendo, analisando os autos verifico 

que inexiste demonstração clara e inequívoca do ato reputado como 

coação, vez que, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer 

quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu, 

posto que inexiste nos autos comprovante de que fora realizada a 

comunicação do furto junto ao DETRAN-MT, o que demanda de dilação 

probatória. Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação 

constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do 

mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se 

em procedimento que não admite dilação probatória. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV 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. Com o trânsito em julgado e, observadas as 

formalidades legais, arquive-se o presente feito. PRIC. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito [1] Mandado de Segurança. 20ª edição. 

São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] Mandado de Segurança. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, 

Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. Publicação/Fonte: DJ 

04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035267-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1035267-46.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado 

nos presentes autos como requerido, interpôs no id nº 23762184 os 

presentes Embargos de Declaração em face da r. decisão proferida no id 

nº 22792997. Em síntese, a parte embargante alegou que houve omissão e 

obscuridade na mencionada decisão, posto que não especificou que a 

regularidade fiscal do embargado diz respeito somente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Assim, requer o recebimento dos 

presentes embargos declaratórios, visando que seja sanado o vício 

apontado. Os embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina 

o art. 1.023 do CPC bem como certificado no id nº 28472219. É o Breve 

Relato. Decido. Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se 

existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no 

julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao 

entendimento do embargante. Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 

1.022 que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Dito isto, em 

exame aos autos verifico que assiste razão o embargante, ao passo que 

na parte dispositiva da decisão não houve especificação da regularidade 

fiscal do autor quanto ao débito em voga. Desta forma, acolho os 

presentes Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva da 

decisão de id nº 22792997: “ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos 

termos do art. 305, do NCPC vindicado para suspender a exigibilidade da 

CDA nº 20192001159 bem como seja o requerido obstado de inscrever o 

débito no CADIN, levar a protesto, ajuizar executivo fiscal (REsp 1140956 / 

SP RECURSO ESPECIAL 2009/0089753-9) além de que o débito em 

discussão no os presentes autos não seja óbice para a expedição de 

Certidão de Regularidade Fiscal, até ulterior deliberação, observando-se 

que o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 

(trinta) dias, nos mesmos autos, a teor do disposto no art. 308, do CPC..” 

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como 

lançada nos autos. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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: 1023986-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-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 

1023986-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): PORTO SEGURO NEGOCIOS, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado 

nos presentes autos como requerido, interpôs no id nº 21827889 os 

presentes Embargos de Declaração em face da r. decisão proferida no id 

nº 20906606 sob o argumento de que houve erro material uma vez que 

suspendeu a totalidade da CDA objeto da demanda, sendo que 

administrativamente é possível realizar o desmembramento. Assim, requer 

o recebimento dos presentes embargos declaratórios, visando que sejam 

sanados os vícios apontados. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal, como disciplina o art. 1.023 do NCPC e conforme certificado no id nº 

22537703. Vieram os autos conclusos. É o Breve Relato. Decido. Os 

Embargos Declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, 

omissões, contradições ou erro material no julgamento. De plano, verifico 

que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto 

que a irresignação do embargante diz respeito à essência da decisão 

proferida, a qual foi devidamente fundamentada, e não a eventual 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser 

acolhida na via eleita. Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 

21827889, permanecendo inalterada a decisão de id nº 20906606, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024842-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
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1024842-57.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros (2) Vistos etc. Itaú Unibanco S.A, 

devidamente qualificado nos presentes autos como requerente, interpôs 

no id nº 26656528 os presentes Embargos de Declaração em face da r. 

sentença proferida no id nº 26082638. Em síntese, a parte embargante 

alegou que houve omissão na mencionada sentença, posto que não houve 

a determinação para levantamento da garantia ofertada nos autos. Assim, 

requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, visando que 

seja sanado o vício apontado. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal, como disciplina o art. 1.023 do CPC bem como certificado no id nº 

27577200. É o Breve Relato. Decido. Os embargos declaratórios 

prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, 

omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se 

adeque a decisão ao entendimento do embargante. Reza o Código de 

Processo Civil, em seu art. 1.022 que: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Dito isto, em exame aos autos 

verifico que assiste razão o embargante, eis que não houve determinação 

para levantamento do depósito judicial realizado em garantia do Juízo, 

como se vê no id nº 21110592. Desta forma, acolho os presentes 

Embargos de Declaração para acrescentar o seguinte parágrafo na 

sentença de id nº 26082638: “Expeça-se o competente Alvará Judicial 

para levantamento na forma solicitada no id nº 22642633, eis que defiro o 

referido pleito, observando-se o Sr. Gestor Judiciário as regras para 

levantamento de depósito judicial contidas na portaria nº 5009/2012 – Pres 

TJMT, eis que defiro o mencionado pleito.” Na parte que não foi objeto da 

correção, permanece a sentença como lançada nos autos. Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito
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Processo Número: 1014572-71.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014572-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. REU: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Telefônica Brasil S.A, 

devidamente qualificada nos presentes autos como requerente, interpôs 

no id nº 23844032 os presentes Embargos de Declaração em face da r. 

sentença proferida no id nº 23376682 sob o argumento de que houve 

omissão uma vez que apresentou juntamente com a inicial o pedido 

principal da lide. Assim, requer o recebimento dos presentes embargos 

declaratórios, visando que sejam sanados os vícios apontados. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 do 

NCPC e conforme certificado no id nº 26056748. Vieram os autos 

conclusos. É o Breve Relato. Decido. Os Embargos Declaratórios 

prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições 

ou erro material no julgamento. De plano, verifico que inexiste qualquer 

razão plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do 

embargante diz respeito à essência da decisão proferida, a qual foi 

devidamente fundamentada, e não a eventual omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita. 

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 23844032, 

permanecendo inalterada a sentença de id nº 23376682, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito
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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 1006312-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:07:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO MENEZES CORDEIRO CPF Nº 

129.892.902-49 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1301705 2017 / 

1579825 2018 / 1716988 2019 / 1902507 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.888,11- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO 

QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução 

Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. 

Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - 

A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: 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. 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. 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. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 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 1006313-53.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:09:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: RAIMUNDA LOPES SOBRINHO CPF Nº 

046.028.381-20 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1376744 2017 / 

1505742 2018 / 1672352 2019 / 1781138 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.976,51 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 
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CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO 

QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução 

Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. 

Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - 

A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: 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. 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. 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. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 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 1006083-11.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:20:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SIMONE MOREIRA DA SILVA MONTEIRO CPF Nº 

629.440.961-68 - CONTRIBUINTE 734811112. CDA's Nºs 2016 / 1269986; 

2017 / 1468485; 2018 / 1716871 e 2019 / 1840230. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.32.054.0370.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.491,75- 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 80 de 426



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 

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 
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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 

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: 1006086-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI JOAQUIM BARBOSA (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 1006086-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:21:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUI JOAQUIM BARBOSA CPF Nº 781.856.451-91 - 

CONTRIBUINTE 734817754. CDA's Nºs 2016 / 1358008; 2017 / 1516735; 

2018 / 1612164 e 2019 / 1827349. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.43.039.0193.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.387,55- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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: 1006082-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA LEAL (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 1006082-26.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:20:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TANIA APARECIDA LEAL CPF Nº 432.881.201-78 - 

CONTRIBUINTE 326864. CDA's Nºs 2016 / 1351841; 2017 / 1548977; 2018 

/ 1635923 e 2019 / 1783958. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.32.004.0066.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.952,61- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006088-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:22:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SAULO DA CRUZ CNPJ/CPF Nº 694.110.501-15 - 

CONTRIBUINTE 734784679. CDA's Nºs 2016 / 1344158; 2017 / 1466780; 

2018 / 1659876 e 2019 / 1792990. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.23.001.0290.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.121,43- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1053239-29.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2019 16:40:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELAIDE CATARINA DRESCH CPF Nº 353.400.611-91 

- CONTRIBUINTE 183615. CDA's Nºs 2016 / 1373133 2017 / 1479751 2018 

/  1604093 2019 /  1833807 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.15.015.0224.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.434,24- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006092-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:36:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADILSON DIAS DOS SANTOS CPF Nº 

207.046.661-20 - CONTRIBUINTE 95011. CDA's Nºs 2016 / 1309485; 2017 

/ 1469785; 2018 / 1650686 e 2019 / 1821743. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.008.0065.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.570,38- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006087-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:22:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: RUTE CLARA DE MIRANDA CPF Nº 759.451.421-15 

- CONTRIBUINTE 735185956. CDA's Nºs 2016 / 1376515; 2017 / 1483483; 

2018 / 1679290 e 2019 / 1809252. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.032.0180.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.524,17- 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 
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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 

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 
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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 

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: 1006512-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ATAIDE 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 1006512-75.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 16:49:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO ATAIDE DA SILVA CPF Nº 

160.300.951-53 - CONTRIBUINTE 735030018. CDA's Nºs 2016 / 1320503; 

2017 / 1571709 e 2018 / 1638440. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.065.0319.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.970,74- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006089-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2020 08:25:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VIRGILINA TEODORA DE MELO CPF Nº 

427.986.551-53 - CONTRIBUINTE 102187. CDA's Nºs 2016 / 1256237; 

2017 / 1482254; 2018 / 1723254 e 2019 / 1839076. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.22.015.0252.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.027,58- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006513-60.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 16:51:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDIO JOAO BERNARDI CNPJ/CPF Nº 

235.508.729-68 - CONTRIBUINTE 80272. CDA's Nºs 2016 / 1297652; 2017 

/ 1471189; 2018 / 1712624 e 2019 / 1903232. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.21.020.0100.002. VALOR DA CAUSA: R$ 3.792,22- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006511-90.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 16:47:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ACIMAR LUSIENE DORILEO CPF Nº 361.656.971-00 

- CONTRIBUINTE 734847702. CDA's Nºs 2016 / 1357641; 2017 / 1557722; 

2018 / 1626605 e 2019 / 1909625. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.020.0074.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.469,33- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006515-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 16:55:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILCE NERLI LUVISON CPF Nº 544.869.631-72 - 

CONTRIBUINTE 308745. CDA's Nºs 2016 / 1282805; 2017 / 1489690; 2018 

/ 1723403 e 2019 / 1872123. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.44.038.0248.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.802,29 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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
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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 1006516-15.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 16:58:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GILCE NERLI LUVISON CPF Nº 544.869.631-72 - 

CONTRIBUINTE 308745. CDA's Nºs 2016 / 1295348; 2017 / 1497205; 2018 

/ 1670300 e 2019 / 1872112. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.44.038.0015.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.802,29- 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 
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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 

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 
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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 

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: 1006523-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DA COSTA OLIVEIRA (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 1006523-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:09:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1362714; 2017 / 1473804; 2018 / 

1618989 e 2019 / 1854038. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0012.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.770,27- 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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 113 de 426



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 

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 
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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 1006297-02.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:38:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ASSAD HADDAD CPF Nº 001.745.301-10 - 

CONTRIBUINTE 351963. CDA's Nºs 2016 / 1375432; 2017 / 1466890; 2018 

/ 1667278 e 2019 / 1801697. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.034.0737.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.410,62- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006298-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:40:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: APARECIDA DE OLIVEIRA CPF Nº 327.464.821-34 - 

CONTRIBUINTE 97767. CDA's Nºs 2016 / 1307279; 2017 / 1562053; 2018 / 

1698259 e 2019 / 1780661. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.13.001.0305.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.847,24- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006299-69.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:41:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA FELIPA BOAVENTURA CPF Nº 327.367.621-34 

- CONTRIBUINTE 104590. CDA's Nºs 2016 / 1277456; 2017 / 1522543; 

2018 / 1618550 e 2019 / 1874524. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.43.069.0307.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.849,54- 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 
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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 

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 
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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 

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: 1006310-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA CLEYDE FERRARI (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 1006310-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:04:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NORMA CLEYDE FERRARI CPF Nº 428.983.589-91 - 

CONTRIBUINTE 400294. CDA's Nºs 2016 / 1309537; 2017 / 1512633; 2018 

/ 1596144 e 2019 / 1780193. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.022.0282.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.379,47- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006300-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:43:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALCEDINO PEDROSO DA SILVA FILHO CPF Nº 

161.652.841-91 - CONTRIBUINTE 342937. CDA's Nºs 2016 / 1294660; 

2017 / 1561562; 2018 / 1696218 e 2019 / 1838025. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.35.010.0160.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.046,96- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006303-09.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:53:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADALBERTO RESENDE DE SOUZA CPF Nº 

314.256.311-34 - CONTRIBUINTE 735082343. CDA's Nºs 2016 / 1313281; 

2018 / 1610236 e 2019 / 1798681. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.040.0085.153. VALOR DA CAUSA: R$ 2.854,54- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006311-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:05:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO SERGIO DOMINGUES PEREIRA CPF Nº 

409.732.122-68 - CONTRIBUINTE 328779. CDA's Nºs 2016 / 1374025; 

2017 / 1465837; 2018 / 1610380 e 2019 / 1779192. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.14.028.0045.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.231,88- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006309-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:59:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA APARECIDA DA SILVA CPF Nº 

208.515.101-91 - CONTRIBUINTE 734801015. CDA's Nºs 2016 / 1314378; 

2017 / 1564005; 2018 / 1600169 e 2019 / 1782401. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.031.0388.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.013,78- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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
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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 1006315-23.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:12:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SIMONE GALDINI PEDROZA CPF Nº 483.458.731-20 

- CONTRIBUINTE 342490. CDA's Nºs 2016 / 1318250; 2017 / 1575771; 

2018 / 1629773 e 2019 / 1783841. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.013.0177.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.132,89- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006306-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:56:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1348423; 2017 / 1498511; 2018 / 1682137 e 2019 / 1861831. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0213.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.343,45- 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006314-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:10:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO QUEIROZ SIMAO CPF Nº 887.875.671-72 

- CONTRIBUINTE 387073. CDA's Nºs 2016 / 1373993; 2017 / 1472930. 

2018 / 1623801 e 2019 / 1797166. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.064.0132.016. VALOR DA CAUSA: R$ 4.100,88- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006321-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:29:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADNAIR SOARES DE SOUZA CPF Nº 

039.170.021-91 - CONTRIBUINTE 328541. CDA's Nºs 2016 / 1277783; 

2017 / 1452741; 2018 / 1633060 e 2019 / 1811799. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.31.019.0172.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.022,54- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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: 1006320-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISA MOURA DE ALMEIDA (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 1006320-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:28:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LEONISA MOURA DE ALMEIDA /CPF Nº 

581.654.871-91 - CONTRIBUINTE 734796282. CDA's Nºs 2016 / 1299084; 

2017 / 1522713; 2018 / 1593360 e 2019 / 1793652. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.24.007.0353.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.936,64- 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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 146 de 426



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 

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: 1006301-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CAETANO DE OLIVEIRA (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 1006301-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 08:47:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMAR CAETANO DE OLIVEIRA CPF Nº 

778.115.341-34 - CONTRIBUINTE 335462. CDA's Nºs 2016 / 1268598; 

2017 / 1524906; 2018 / 1623674 e 2019 / 1833073. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 3.531,22 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 
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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 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 
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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 

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 
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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 1006316-08.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:13:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VERA LUCIA DE FREITAS CPF Nº 161.510.461-53 - 

CONTRIBUINTE 375158. CDA's Nºs 2016 / 1338587; 2017 / 1564509; 2018 

/ 1714486 e 2019 / 1808352. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.35.061.0174.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.338,64 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 
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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 

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 
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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 

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 1006323-97.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:29:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADRIANO DE ANDRADE FRANKLIN CNPJ/CPF Nº 

021.766.851-80 - CONTRIBUINTE 399322. CDA's Nºs 2016 / 1321761; 

2017 / 1579826; 2018 / 1680971 e 2019 / 1902516. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.13.034.0083.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.888,11- 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006379-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 11:04:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADAO LUCAS CPF Nº 324.783.139-87 - 

CONTRIBUINTE 354819. CDA's Nºs 2016 / 1342753; 2017 / 1470850; 2018 

/ 1599723 e 2019 / 1829068. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.015.0205.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.290,01- 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) 

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 
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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 

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 
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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 

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 1006339-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:40:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: LAZARO ARANTES VILELA CPF Nº 006.592.581-53 - 

CONTRIBUINTE 266467. CDA Nº 2016 / 1367572 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.11.005.0310.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.032,68- 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 
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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 

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 
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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 

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., 
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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 1006535-21.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:25:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME 

CNPJ Nº 03.070.443/0001-47 - CONTRIBUINTE 734886878. CDA's Nºs 

2016 / 1313557; 2017 / 1506725; 2018 / 1593804 e 2019 / 1830307. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.24.044.0057.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.840,44- 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 160 de 426



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 

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, 
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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 

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: 1006337-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LANIA DOS SANTOS OLIVEIRA SEIXAS (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 1006337-81.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:37:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LANIA DOS SANTOS OLIVEIRA SEIXAS CPF Nº 

458.460.141-00 - CONTRIBUINTE 734880456. CDA's Nºs 2016 / 1316930; 

2017 / 1539516; 2018 / 1690531 e 2019 / 1815024. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.44.063.0120.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.347,49 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 
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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 

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 
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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 

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., 
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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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2017 / 1489414; 2018 / 1692886 e 2019 / 1781678. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
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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 

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, 
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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 

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, 
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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 

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 1006534-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:23:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIO DE SOUSA SILVA CPF Nº 474.870.381-49 - 

CONTRIBUINTE 326624. CDA's Nºs 2016 / 1358453; 2017 / 1565465; 2018 

/ 1600326 e 2019 / 1801325. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.076.0146.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.535,96- 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 
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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 

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 
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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 

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., 
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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 1006537-88.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:28:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUBENS FERNANDES CPF Nº 522.960.081-00 - 

CONTRIBUINTE 379815. CDA's Nºs 2016 / 1360782; 2017 / 1563928; 2018 

/ 1613335 e 2019 / 1902610. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.024.0135.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.365,55- 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 

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, 
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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 

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, 
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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 

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 1006531-81.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:19:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA CPF Nº 

107.645.181-00 - CONTRIBUINTE 23900. CDA's Nºs 2016 / 1275322; 2017 

/ 1536918 e 2018 / 1650276. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.24.035.0300.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.992,18- 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 
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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 

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 
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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 

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., 
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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 1006328-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:31:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- EPP CNPJ Nº 08.058.630/0001-29 - CONTRIBUINTE 394366. CDA's Nºs 

2016 / 1364473 e 2017 / 1480440. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 102220. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.356,76 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 
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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 

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. 
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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 

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 1006327-37.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:31:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARMANDO PEREIRA DA SILVA CPF Nº 

007.181.301-20 - CONTRIBUINTE 42397, CDA's Nºs 2016 / 1315173; 2017 

/ 1485708; 2018 / 1702768 e 2019 / 1797282. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.039.0390.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.793,69- 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. 
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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 

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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 179 de 426



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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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.14.071.0283.015. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.028,57 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 
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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 

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 
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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 

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 1006529-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:18:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JONES OLIVEIRA DOS SANTOS CPF Nº 

375.388.965-20 - CONTRIBUINTE 326098. CDA's Nºs 2016 / 1267636; 

2017 / 1458764; 2018 / 1611182 e 2019 / 1835509. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.005.0224.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.670,89- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1006519-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 17:06:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1285135; 2017 / 1516170; 2018 / 

1638688 e 2019 / 1883955. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0072.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.670,89 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 
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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 

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 
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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 

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: 1006324-82.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO (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 1006324-82.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:29:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO CPF Nº 

631.642.721-20 - CONTRIBUINTE 734935286. CDA's Nºs 2016 / 1313924; 

2017 / 1567492; 2018 / 1620418 e 2019 / 1788560. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.43.008.0297.008. VALOR DA CAUSA: R$ 6.918,71- 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 187 de 426



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 

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 
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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 

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 
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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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2.382,16 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 
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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 

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 
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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 

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 1006330-89.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:33:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ERICA DE SOUZA RAMOS CPF Nº 667.553.101-82 - 

CONTRIBUINTE 734851760. CDA's Nºs 2016 / 1378817; 2017 / 1558959; 

2018 / 1648838 e 2019 / 1789323. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.017.0366.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.926,42- 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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 1006331-74.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:34:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EROTIDES REIS DO NASCIMENTO CPF Nº 

161.946.321-00 - CONTRIBUINTE 76347. CDA's Nºs 2016 / 1348605; 2017 

/ 1549271; 2018 / 1633032 e 2019 / 1814685. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.014.0222.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.249,79- 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 
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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 

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 
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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 

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 1006336-96.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:36:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE MARIA ALEIXO CPF Nº 437.318.568-91 - 

CONTRIBUINTE 734878379. CDA's Nºs 2016 / 1287559; 2017 / 1553002; 

2018 / 1663864 e 2019 / 1780052. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.001.0462.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.474,51- 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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 1006333-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 09:35:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE AUGUSTO MARTINS CPF Nº 241.339.731-00 - 

CONTRIBUINTE 734936587. CDA's Nºs 2016 / 1362592; 2017 / 1573626; 

2018 / 1669593 e 2019 / 1911586. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.066.0324.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.961,94- 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 
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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 

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 
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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 

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: 1006481-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (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 1006481-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 15:55:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CNPJ 

Nº 47.508.411/1766-02 - CONTRIBUINTE 734924338. CDA Nº 2020 / 

1932854. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 132101. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.939,81 - DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 

14/02/2020, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO - CNPJ Nº 

47.508.411/1766-02, tendo como objeto o recebimento do crédito 

representado pela CDA Nº 2020 / 1932854, referente ao não pagamento 

de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da 

Inscrição Municipal n° 132101. , e o valor atribuído à causa foi R$2.939,81-

-.(ID29260683). A petição inicial veio acompanhada de cópia da CDA 

supracitada (ID 29260682). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, especificamente a CDA que 

instruiu a petição inicial, observo que a causa de pedir é decorrente de 

MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário e de Posturas do 

Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
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In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital possui 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 débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, 

excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais decorrentes de 

dívida de natureza não tributária advinda da infringência a dispositivos 

legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais.” (negritei) Dessa forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria 

estar tramitando na competente Vara Especializada do Meio Ambiente, 

pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda 

Pública Municipal – é absolutamente incompetente para processar e julgar 

execuções fiscais que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de 

Posturas. ISTO POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1006481-55.2020.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 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. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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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 1005952-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2020 12:10:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA CNPJ Nº 

03.535.069/0001-08 - CONTRIBUINTE 150297. CDA Nº 2020 / 1932922 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1431. VALOR DA CAUSA: R$ 29.922,44- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 12/02/2020, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANALISES 

CLINICAS SANTO INACIO LTDA – CNPJ Nº 03.535.069/0001-08, tendo 

como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2020 / 

1932922, referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO 

CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 1431, e o 

valor atribuído à causa foi R$29.922,44-.(ID 29133737). A petição inicial 

veio acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID29133738). Eis o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a 

causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código 

Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui 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 débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1005952-36.2020.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 246. A citação será 
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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. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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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 1006474-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 15:45:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADELI PADARIA E PANIFICADORA EIRELI - EPP 

CNPJ Nº 22.717.245/0001-77 - CONTRIBUINTE 734983290. CDA Nº 2020 / 

1932920. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 146538. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.939,81- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 

16/04/2019, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADELI 

PADARIA E PANIFICADORA EIRELI - EPP – CNPJ Nº 22.717.245/0001-77, 

tendo como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 

2020 / 1932920, referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO 

AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 

146538, e o valor atribuído à causa foi R$2.939,81-.(ID 29250758). A 

petição inicial veio acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 

29250757). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, 

observo que a causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por 

infração ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura 

compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme 

RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui 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 débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução 

acima os executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não 

tributária advinda da infringência a dispositivos legais constantes do 

Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: 

“RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do 

Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes 

ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1006474.63.2020.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 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. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006476-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GOMES DA CUNHA - ME (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 1006476-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/02/2020 15:48:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO GOMES DA CUNHA - ME CNPJ Nº 

18.426.328/0001-30 - CONTRIBUINTE 734921976. CDA Nº 2020 / 1932853 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 130680. VALOR DA CAUSA: R$ 2.939,81- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 14/02/2019, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITO GOMES 

DA CUNHA - ME – CNPJ Nº 18.426.328/0001-30, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2020 / 1932853, 
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referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 130680, e o valor 

atribuído à causa foi R$2.939,81-.(ID 29260669). A petição inicial veio 

acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID29260670). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário 

e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital possui 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 débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - 

Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, 

Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais 

que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa forma, esta Ação de 

Execução Fiscal deveria estar tramitando na competente Vara 

Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é absolutamente 

incompetente para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO POSTO, por se 

tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio Ambiente, a quem 

compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1006476-33.2020.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 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. 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. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. 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. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006144-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006144-59.2015.8.11.0041 – 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: 0037318-38.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037318-38.2005.8.11.0041 – 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: 0010741-52.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

ADRIANO ABILAS (EXECUTADO)

FABIO ABILAS (EXECUTADO)

HAROLDO PIRES MARTINS (EXECUTADO)

VALERIA ABILAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010741-52.2007.8.11.0041 – 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: 0017940-47.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017940-47.2015.8.11.0041 – 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 MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013197-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA RIBEIRO MARTINS (EXECUTADO)

CELSO GENTIL BRETAS (EXECUTADO)

TRIGOMAT DISTRIBUIDORA DE TRIGO MATO GROSSO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013197-67.2010.8.11.0041 – 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: 0016002-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON CARVALHO DE LIMA LEITE (EXECUTADO)

JUCINEIA SILVA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

PTL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016002-17.2015.8.11.0041 – 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: 0045604-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENEI DA SILVA FREITAS - ME (EXECUTADO)

ODENEI DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045604-58.2012.8.11.0041 – 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: 0025125-44.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (EXECUTADO)

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXECUTADO)

MAURICIO BORGES CAMPOS (EXECUTADO)

JOSE MANUEL ALVES BORGES (EXECUTADO)

LEOCADIO DE ALMEIDA ANTUNES FILHO (EXECUTADO)

RICARDO CARVALHO MAIA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO DUTRA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025125-44.2012.8.11.0041 – 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: 0011039-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICOT MULHER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSANGELA RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011039-73.2009.8.11.0041 – 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: 0021373-11.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021373-11.2005.8.11.0041 – 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: 0012862-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012862-72.2015.8.11.0041 – 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.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031039-60.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. S. DE JESUS - EMBALAGENS - ME (EXECUTADO)

ZENY SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031039-60.2010.8.11.0041 – 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-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0027010-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0027010-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - 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: 0017077-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017077-67.2010.8.11.0041 – 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: 0003749-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ANTONIO MELLIM (EXECUTADO)

DROGARIA M M LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

EUGENIO CARLOS DE SILVA MAZZINE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003749-70.2010.8.11.0041 – 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: 0015626-17.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015626-17.2004.8.11.0041 – 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: 0015323-95.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JACINTO CASSAVARA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015323-95.2007.8.11.0041 – 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: 0033715-73.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033715-73.2013.8.11.0041 – 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: 0020611-87.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAMPRIM BALBINO & BALBINO LTDA - ME (EXECUTADO)

ISABELLA MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

RITA MARIA MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO BALBINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020611-87.2008.8.11.0041 – 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.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036242-03.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036242-03.2010.8.11.0041 – 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: 0054917-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054917-72.2014.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045851-39.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FRANCISCON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045851-39.2012.8.11.0041 – 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: 0020586-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020586-69.2011.8.11.0041 – 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: 0016699-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016699-14.2010.8.11.0041 – 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: 0009833-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI LARISSA OKAMA (EXECUTADO)

NIPO-INFORMATICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

HATSUE MARLENE HIAKUNA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009833-87.2010.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033741-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033741-71.2013.8.11.0041 – 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: 0011288-73.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANDRAGORAS PRESENTES E DECORACOES LTDA (EXECUTADO)

SORAIA DIAS SANTOS (EXECUTADO)

RUTHNALVA DIAS SANTOS REZENDE (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0011288-73.1999.8.11.0041 – 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: 0037157-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGINARIUN COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA ELIZA GARCIA PROENCA MANZANO (EXECUTADO)

CLAUDIO EDUARDO MANZANO (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO VASQUEZ MANZANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037157-86.2009.8.11.0041 – 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: 0038015-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FASA FORNECEDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

URSULINA TONIOLO SCHMIDT (EXECUTADO)

MARIO LUIZ MANZOCHI (EXECUTADO)

PLINIO TONIOLO SCHMIDT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038015-83.2010.8.11.0041 – 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: 0033300-71.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E . NUNES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033300-71.2005.8.11.0041 – 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: 0028379-93.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028379-93.2010.8.11.0041 – 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: 0010220-10.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTILHO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDMAR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

ENILZA MOREIRA DE CASTILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010220-10.2007.8.11.0041 – 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: 0000037-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TAKASHI HOSSAKI - ME (EXECUTADO)

SERGIO TAKASHI HOSSAKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000037-67.2013.8.11.0041 – 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: 0029886-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029886-89.2010.8.11.0041 – 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, 
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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: 0016410-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA OAB - MT24705/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016410-81.2010.8.11.0041 – 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: 0036137-26.2010.8.11.0041

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)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036137-26.2010.8.11.0041 – 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: 0027220-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUZE MIGUEL HUEB (EXECUTADO)

MARIO MIGUEL HUEB (EXECUTADO)

AZIZ MANSUR SOBRINHO (EXECUTADO)

ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA (EXECUTADO)

JOSE MARIA BARRA (EXECUTADO)

FERNANDO UBALDO TELES (EXECUTADO)

GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

NASSIM MIGUEL HUEB NETO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO PENA (EXECUTADO)

JULIO CESAR SALES LIMA (EXECUTADO)

UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO (EXECUTADO)

NICOLAU LATERZA (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MIGUEL HUEB (EXECUTADO)

FLORENTINO LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027220-18.2010.8.11.0041 – 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: 0017487-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R V QUIRINO EIRELI (EXECUTADO)

FABIANE RODRIGUES DE FRANCA BENTO VIDOTTI (EXECUTADO)

MARIA SCREMIN VIDOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017487-86.2014.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016131-37.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIEL (EXECUTADO)

RENA AMARANTE CARNIEL (EXECUTADO)

NOVA MODA - COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016131-37.2006.8.11.0041 – 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: 0011108-23.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO POMPEO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011108-23.2000.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026650-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)
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LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026650-32.2010.8.11.0041 – 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: 0000039-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE A. CALHAO - ME (EXECUTADO)

JACK DE ABREU CALHAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000039-37.2013.8.11.0041 – 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: 0006461-72.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVANIL DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006461-72.2006.8.11.0041 – 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: 0008542-04.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008542-04.2000.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001361-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BORINEI BRUNO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001361-92.2013.8.11.0041 – 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: 0006349-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGA MIX DROGARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DENISE DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006349-64.2010.8.11.0041 – 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, 

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: 0016106-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016106-82.2010.8.11.0041 – 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-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0048308-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0048308-73.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - 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 
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FISCAL

Processo Número: 0011461-63.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FOGOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA FOGAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011461-63.2000.8.11.0041 – 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.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014929-93.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014929-93.2004.8.11.0041 – 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: 0016942-94.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDICINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016942-94.2006.8.11.0041 – 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: 0004481-42.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS MARINI (EXECUTADO)

MARCELO MARINI (EXECUTADO)

MARINI ESQUADRIAS E PEDRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

HORTENCIO MARINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004481-42.1996.8.11.0041 – 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: 0002895-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002895-71.2013.8.11.0041 – 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: 0036313-05.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036313-05.2010.8.11.0041 – 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: 0025043-52.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ASMAR (EXECUTADO)

SILVANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO ASMAR (EXECUTADO)

GILBERTO ASMAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025043-52.2008.8.11.0041 – 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: 0004684-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

RICARDO SHIGUERU SASAKI (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO SAVIETTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004684-71.2014.8.11.0041 – 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 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005078-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT JOSE GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

ADRIANA AQUINO BRAGA (REU)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1005078-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROOSEVELT JOSE GUIMARAES REU: ADRIANA AQUINO BRAGA, 

GRAMARCA VEICULOS LTDA VISTOS. Trata-se de “Ação de 

Reintegração de Posse c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”, 

proposta por ROOSEVELT JOSÉ GUIMARÃES em desfavor de ADRIANA 

AQUINO BRAGA, endereçada a uma das Varas Cível desta capital e 

erroneamente distribuída a este Juízo na qual o autor, por meio da petição 

de Id: 28959953, requereu o cancelamento da distribuição do feito em 

razão dela ter ocorrido de forma errônea. Assim, diante da manifestação 

do autor de que não pretende a continuidade da presente ação, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, a pretensão de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em 

consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, devendo, no entanto, esta 

condenação ficar suspensa, em razão dos benefícios da assistência 

jurídica gratuita, que ora lhe defiro. Transitada em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1042629-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

V. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB - MT2669-O (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: 1042629-02.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANESSA TIENO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: CLODOALDO PEDRO BARBOSA VISTOS. 

Considerando as alegações lançadas pela defesa do requerido (Id 

26151839) – em especial, a existência de questões cíveis a serem 

solucionadas entre as partes. DESIGNO para o dia 20/03/2020, às 13:30, 

audiência de conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC, a ser 

realizada no corredor E, sala 38 – Fórum de Cuiabá. INTIMEM-SE as partes. 

Anoto que, o requerido deverá ser intimado acerca das medidas protetivas 

concedidas à vítima, bem como da audiência designada. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. INTIME-SE o advogado do 

requerido, via DJe. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 11 de fevereiro 

de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036978-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. O. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB - MT17874/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1036978-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA EDUARDA 

OLIVEIRA REIS REQUERIDO: SIDILSON SIMAO DE LIMA SENTENÇA Vistos 

etc. Maria Eduarda Oliveira Reis, qualificada nos autos, ingressaram com 

Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas em face de 

Sidilson Simão de Lima. Em audiência de conciliação/mediação as partes 

compuseram acordo, quanto à guarda, alimentos e visitas com os filhos 

em comum do casal, bem a desistência por parte da autora dos alimentos 

pleiteados a seu favor. O MP manifestou favoravelmente a homologação 

do referido acordo. É o sucinto relatório, passo a decidir. Fundamentos 

Versam os autos acerca da Ação de Guarda c/c Alimentos e 

Regulamentação de Visitas. Compulsando os autos verifico que as partes 

compuseram acordo em audiência de conciliação/mediação (ID. 26019860) 

e requereram a homologação do avençado. Verifico também que o acordo 

contou com a aquiescência do Ministério Público (ID. 27260540). Com 

efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes. Dispositivo 

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e com 

o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

26019860) e, por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor talhado 

no preceptivo do art. 487, inc. III, b), do CPC. Após o trânsito em julgado, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020. Jeverson Luiz Quintieri 

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MAGALHAES LEITE (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. 1006836-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARGARIDA 

MAGALHAES LEITE 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: 1ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006840-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006840-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDIRENE 

PEREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH, CARLOS EDUARDO FRANCA 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: 30/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006854-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006854-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA 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: 1ª JEC Data: 30/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006855-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO ROMERO SILVA MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006855-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCO 

ROMERO SILVA MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

PAULO SANTOS DA SILVA POLO PASSIVO: K.R. LOPES DE CASTRO & 

CIA 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: 

1ª JEC Data: 30/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006863-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FELIPE BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006863-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR FELIPE 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA 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: 1ª JEC Data: 30/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006865-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006865-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

FERREIRA DE SOUZA 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: 1ª JEC Data: 30/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006869-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RAVANY PAIXAO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006869-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

RAVANY PAIXAO BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 1ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006872-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SAMPAIO ALVES (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. 1006872-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE SAMPAIO ALVES 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: 1ª JEC Data: 

31/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006889-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1006889-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIETE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 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: 31/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006895-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO DE ARCANJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006895-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILTO DE 

ARCANJO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR 

GOMES CORSINO 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: 31/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006913-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CELINA DA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006913-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSALINA 

CELINA DA COSTA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

CARLA GUARIM DA SILVA 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: 

31/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDILSON GONCALO TORALES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006914-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELEDILSON 

GONCALO TORALES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO 

INTERMEDIUM 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: 

1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006916-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIO QUINTINO DA SILVA (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 ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006916-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUZEBIO 

QUINTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 31/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CORREA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT26576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006919-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETE 

CORREA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA 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: 31/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006920-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILEIA DOS SANTOS COSTA (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:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006920-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUSILEIA DOS 

SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

NATURA COSMETICOS 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: 31/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006946-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006946-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODINEY GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 
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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: 1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006952-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO LENNON ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006952-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIO 

LENNON ARAUJO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 1ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006955-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CASSIA GONCALVES OAB - RR1492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006955-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATARINA 

AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA CASSIA GONCALVES 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: 31/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006985-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARDEN HOTEL LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006985-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATHOS LUIZ 

FERREIRA ORTOLAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSEIAS LUIZ 

FERREIRA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS 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: 31/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007008-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C L ESGANZELA FISIOTERAPIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007008-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:C L ESGANZELA 

FISIOTERAPIA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

BARROS LOPES POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: 31/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVA ORFENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1001277-53.2020.8.11.0001 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: REJANE 

PADILHA DOS SANTOS - MT15962-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça, apresentando 

endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016394-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BTL COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

1016394-21.2019.8.11.0001 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) Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME 

AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - MT20683-O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007599-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA AGUIAR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 25/11/2019 Hora: 10:10 . *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: 1007599-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA AGUIAR DE MORAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

1007599-26.2019.8.11.0001 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: RITA DE 

CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT23763-O, GRISIELY DAIANY 

MACHADO - MT13744-O , para querendo, apresentar, no prazo de 10 

dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016034-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENOS MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

1016034-86.2019.8.11.0001 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: MARCELO 

TURCATO - MT0008127A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE TOLEDO (REQUERENTE)

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013954-52.2019.8.11.0001 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 BARELLA - MT0019537A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/12/2019 Hora: 

12:20 , 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, 29 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE TOLEDO (REQUERENTE)

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013954-52.2019.8.11.0001 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 BARELLA - MT0019537A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/12/2019 Hora: 

12:20 , 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, 29 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE TOLEDO (REQUERENTE)

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013954-52.2019.8.11.0001 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 BARELLA - MT0019537A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/12/2019 Hora: 

12:20 , 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, 29 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE TOLEDO (REQUERENTE)

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013954-52.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCAS BARELLA - MT0019537A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/12/2019 Hora: 

12:20 , 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, 29 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007026-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 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: 

1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007031-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGO BRANDAO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007031-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

RODRIGO BRANDAO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

CESAR BRANDAO PRADO, CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO 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: 

31/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005407-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1005407-23.2019.8.11.0001 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: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201-O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca da petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007048-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007048-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY LOPES 

NONATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO 

POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 

31/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007049-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON RAMOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007049-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIELTON 

RAMOS DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 31/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007057-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO IORIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007057-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

IORIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY QUINTANILHA DA 

SILVA POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

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: 31/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021056-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA FERRO BRAZ OAB - MT25882/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA MAIA ARRUDA OAB - MT23605/O (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

 

1021056-28.2019.8.11.0001 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: NUBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - MT6247-O, ANGELINA HELENA DE 

AQUINO COSTA - MT21590-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015258-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REYNNER MARTINS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

1015258-86.2019.8.11.0001 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: PATRICIA DA 

SILVA PAZINI PAIXÃO - MT26261/O-O , para querendo, se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007069-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELA BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007069-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIELA 

BARROS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 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: 

1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020355-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA FERRO BRAZ OAB - MT25882/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA MAIA ARRUDA OAB - MT23605/O (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

 

1020355-67.2019.8.11.0001 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: NUBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - MT6247-O, ANGELINA HELENA DE 

AQUINO COSTA - MT21590-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da Petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007084-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES DA SILVA (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. 1007084-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

SOARES DA SILVA 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: 1ª JEC Data: 

31/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005204-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

1005204-61.2019.8.11.0001 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: ALDEYR 

LIMA DE MELO - MT10017/O-O, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - 

MT19840-O , para, querendo, no prazo de 10 dias, apresentar as 

contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007098-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1007098-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA 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: 31/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007114-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007114-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEIA 

RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR 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: 

31/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007116-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MAROTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007116-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

MAROTO DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI 

EMPREENDEDORES MT 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: 31/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012481-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/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))

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012481-31.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005916-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CAROLINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005916-51.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JANAINA CAROLINE DE SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005260-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

CRIADOURO PARAISO DAS AVES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO COSTILHAS OAB - SP181103 (ADVOGADO(A))

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005260-94.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RODRIGO ESTEVES REQUERIDO: CRIADOURO PARAISO 

DAS AVES LTDA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

BANCO BRADESCO, MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008769-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIAS DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SOARES DA ROSA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008769-33.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

MAURO DIAS DE SOUZA - ME EXECUTADO: TEREZA SOARES DA ROSA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 220 de 426



Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014473-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA BLOCO B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANILDES BENEDITA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

FARIDE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014473-27.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA BLOCO B EXECUTADO: FARIDE 

FERNANDES DA SILVA, IZANILDES BENEDITA SOUZA CAMPOS Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002976-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002976-16.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES, BRUNO 

PAIVA DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021340-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021340-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

LOURIVAL ROMERA EXECUTADO: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002257-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANA CAMILA FERREIRA BUFALO (EXECUTADO)
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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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002257-97.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: VERIDIANA 

CAMILA FERREIRA BUFALO Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002953-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA BARBARA DUARTE (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002953-36.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ANNA 

BARBARA DUARTE Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012641-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/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))

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012641-56.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000534-43.2020.8.11.0001

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:

FRANCIELLY SANTANA LIMA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000534-43.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO: 

FRANCIELLY SANTANA LIMA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009466-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009466-54.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003569-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PASSOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003569-11.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: ELISANGELA PASSOS DE 

ANDRADE Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003468-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003468-71.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA EXECUTADO: DUCIMAR 

SANTOS DE MEDEIROS Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003429-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003429-74.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA EXECUTADO: LUCIO 

CARLOS AGUIAR SARDOUX Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005030-18.2020.8.11.0001

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:
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FERNANDO VIECELI MAIA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005030-18.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: FERNANDO VIECELI MAIA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004034-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS GRATIDIANO DORILEO NETO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004034-20.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL EXECUTADO: CLOVIS 

GRATIDIANO DORILEO NETO Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004096-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004096-60.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO DUARTE TEIXEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015801-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CHAVES FIGUEIREDO SEIXAS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015801-89.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: ANA PAULA 

CHAVES FIGUEIREDO SEIXAS Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 
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citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004362-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE GERALDES CRUZ (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004362-47.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: 

DANIELLE GERALDES CRUZ Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004726-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS (EXECUTADO)

PAULO FABRINNY MEDEIROS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004726-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: PAULO FABRINNY 

MEDEIROS, LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS Vistos. Processo em fase 

de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005323-85.2020.8.11.0001

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:

MAXUELLI FEDRIZZI (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005323-85.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MAXUELLI FEDRIZZI Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005209-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005209-49.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 
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decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005361-97.2020.8.11.0001

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:

GELSON HONORIO DA SILVA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005361-97.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: GELSON HONORIO DA 

SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005394-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA LOURDES FERREIRA PAES (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005394-87.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO: 

KARLA LOURDES FERREIRA PAES Vistos. Processo em fase de Citação. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005295-20.2020.8.11.0001

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:

MARIA NEIRE DO ROSARIO RODRIGUES (EXECUTADO)

LARISSA SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005295-20.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LARISSA SANTOS DE 

ALMEIDA, MARIA NEIRE DO ROSARIO RODRIGUES Vistos. Processo em 

fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005434-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LARYSSA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005434-69.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA EXECUTADO: LARYSSA ALMEIDA 

DOS SANTOS Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005693-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005693-64.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: CRISTIANE MOREIRA 

PAMPLONA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004510-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES CARDOSO DE CASTRO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004510-58.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: 

ELISANGELA ALVES CARDOSO DE CASTRO Vistos. Processo em fase 

de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002500-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CAMPOS MELO E SILVA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002500-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: BIANCA CAMPOS MELO E 

SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 
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atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005608-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES HERNANDES (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005608-78.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: ALEXANDRE LOPES 

HERNANDES Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005609-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINFRONIO VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ROZINELI PINHEIRO DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005609-63.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: ROZINELI PINHEIRO DA SILVA 

SOUZA, SINFRONIO VIEIRA DE SOUZA Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003163-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINTO PORTUGAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMEL COMUNICACOES LTDA - 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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003163-87.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DIRCEU PINTO PORTUGAL REQUERIDO: AMEL 

COMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Cumpra-se a presente deprecata, 

com as formalidades de estilo. Após, devolva-se à Comarca de origem. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005633-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA DAMASCENO DOMINGUES (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005633-91.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: JESSYCA 

DAMASCENO DOMINGUES Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005768-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005768-06.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: LUCIA MONTEIRO DE SOUZA 

SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004419-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C N CURSOS LIVRES E PROFICIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA TEREZINHA ESCHER STUANI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Vara Única da Comarca de Tapurah (DEPRECANTE)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004419-65.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: C N CURSOS LIVRES E PROFICIONALIZANTES LTDA - ME 

REQUERIDO: CARLA TEREZINHA ESCHER STUANI Vistos. Cumpra-se a 

presente deprecata, com as formalidades de estilo. Após, devolva-se à 

Comarca de origem. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004451-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cecilia Martine Pase (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004451-70.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: CECILIA MARTINE 

PASE Vistos. Cumpra-se a presente deprecata, com as formalidades de 

estilo. Após, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005925-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA PADILHA DE MOURA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005925-76.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: 

JUCIMARA PADILHA DE MOURA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001120-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS PRESTES (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001120-80.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS QUEIROZ REQUERIDO: MARIA DAS GRACAS 

PRESTES Vistos. Cumpra-se a presente deprecata, com as formalidades 

de estilo. Após, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE AUGUSTA DE MORAIS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000775-17.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 
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BENEDITO JULIO MARCELO EXECUTADO: ADRIANE AUGUSTA DE 

MORAIS Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o cálculo 

de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se que a 

parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – Desta 

forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005688-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN IBANHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGUES DE JESUS (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005688-42.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LILIAN IBANHES REQUERIDO: MARIA DOMINGUES DE 

JESUS Vistos. Cumpra-se a presente deprecata, com as formalidades de 

estilo. Após, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003686-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESVAILDES JOSE DE MELO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003686-02.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: ESVAILDES 

JOSE DE MELO Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o 

cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 

Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021454-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISKITO COSMETIC EXPORTAÇAO E IMPORTAÇÃO EIRILI-EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021454-72.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MISKITO COSMETIC EXPORTAÇAO E IMPORTAÇÃO 

EIRILI-EPP REQUERIDO: JOSE LUIZ DA SILVA Vistos. Cumpra-se a 

presente deprecata, com as formalidades de estilo. Após, devolva-se à 

Comarca de origem. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003134-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAETANO DOS SANTOS 84867213268 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ALBERTO DA SILVA PEREIRA OAB - RO9472 (ADVOGADO(A))

TAISA TORRES HERMES OAB - RO9745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

GENILDA ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003134-37.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

JUAREZ CAETANO DOS SANTOS 84867213268 EXECUTADO: ELIEL 

ALMEIDA RAMOS, GENILDA ALMEIDA RAMOS Vistos. Processo na fase 

de Citação. I – Verificando-se o cálculo de atualização do débito 

apresentado com a inicial, observa-se que a parte credora fez incidir 

sobre ele honorários advocatícios. II – Desta forma, considerando que no 

sistema dos Juizados Especiais não há incidência de honorários 

advocatícios, ressalvados unicamente os casos de litigância de má-fé e 

de interposição de recurso não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se 

a parte credora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência de honorários 

advocatícios, sob pena de indeferimento. III – Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005419-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETE IRENE SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005419-03.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

NETE IRENE SANTOS ALMEIDA Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 
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(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003470-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BORGES ARAUJO JESUS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003470-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA EXECUTADO: FERNANDA CRISTINA 

BORGES ARAUJO JESUS Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005430-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OULICES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIZ FELIPE MIDON DE MELO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005430-32.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

LUIZ FELIPE MIDON DE MELO, LEONARDO OULICES DE OLIVEIRA Vistos. 

Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o cálculo de atualização 

do débito apresentado com a inicial, observa-se que a parte credora fez 

incidir sobre ele honorários advocatícios. II – Desta forma, considerando 

que no sistema dos Juizados Especiais não há incidência de honorários 

advocatícios, ressalvados unicamente os casos de litigância de má-fé e 

de interposição de recurso não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se 

a parte credora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência de honorários 

advocatícios, sob pena de indeferimento. III – Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005615-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILVANDO JORGE HUNGRIA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005615-70.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME EXECUTADO: 

ILVANDO JORGE HUNGRIA Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016477-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016477-37.2019.8.11.0001 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: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT12358-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 22/01/2020 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, 12 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016477-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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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: 1016477-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016477-37.2019.8.11.0001 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: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT12358-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 31/03/2020 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, 17 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-39.2020.8.11.0001

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:

JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005048-39.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: JOYCE FRANCISCA ANDRADE 

SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005126-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENIZE SALES PRADO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005126-33.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: IRENIZE 

SALES PRADO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-38.2020.8.11.0001

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:

MARLI DE SOUZA (EXECUTADO)

BRENO BRUNO SOUZA DE CAMPOS (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005158-38.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: BRENO BRUNO SOUZA DE 

CAMPOS, MARLI DE SOUZA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 
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providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005572-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BINI PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005572-36.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI EXECUTADO: CAMILA BINI 

PEREIRA ROSA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005721-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE DE CARVALHO OLIMPIO (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005721-32.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: RAYANNE DE 

CARVALHO OLIMPIO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004725-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DIAS CORREA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004725-34.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: LUCIANA DIAS 

CORREA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005349-83.2020.8.11.0001

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:

EVANDRO MOREIRA FELICIANO (EXECUTADO)

RALLYSAN MOREIRA ALVES (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005349-83.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: RALLYSAN MOREIRA 

ALVES, EVANDRO MOREIRA FELICIANO Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 
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haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005070-97.2020.8.11.0001

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:

CECILIA BASTOS MONGE (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005070-97.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

GOLDEN GREEN RESIDENCE EXECUTADO: CECILIA BASTOS MONGE 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005200-87.2020.8.11.0001

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:

IZAURA CRISTINA SILVA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005200-87.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: IZAURA CRISTINA SILVA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005685-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE CARVALHO SOUZA (EXECUTADO)

PEDRO THIAGO DE SOUZA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005685-87.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: PEDRO THIAGO DE 

SOUZA, LORRAYNE CARVALHO SOUZA Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005182-66.2020.8.11.0001

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:

ELIANE TAPAJOS MACIEL (EXECUTADO)

HILTON PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005182-66.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ELIANE TAPAJOS MACIEL, 

HILTON PEREIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002613-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASA LOTERICA IGUACU LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES NANTES (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002613-92.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CASA LOTERICA IGUACU LTDA. - ME REQUERIDO: BRUNO 

RODRIGUES NANTES Vistos. Vistos. Cumpra-se a presente deprecata, 

com as formalidades de estilo. Após, devolva-se à Comarca de origem. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004420-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (EXEQUENTE)

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:

GISLAINE CAVALCANTE BARBOSA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004420-50.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA EXECUTADO: GISLAINE 

CAVALCANTE BARBOSA Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021411-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

FELIPE DANIEL BORGES (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021411-38.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: GUIOMAR DE SOUZA 

SANTOS, FELIPE DANIEL BORGES Vistos. Processo em fase de Citação. I 

- Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005187-88.2020.8.11.0001

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:

EULALIA FELIX DE SOUZA (EXECUTADO)

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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005187-88.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: EULALIA FELIX DE SOUZA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 
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intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021631-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON DELIAN DA COSTA MATOS (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021631-36.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

GLEIDSON DELIAN DA COSTA MATOS Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. Designe-se nova audiência de conciliação. Reitere a 

tentativa de citação, todavia, agora por meio de Oficial de Justiça. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007119-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GABRIEL DE LARA NASCIENTO AMORIM (REQUERENTE)

SILVESTRE THEODORO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007119-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUAN GABRIEL 

DE LARA NASCIENTO AMORIM e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO 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: 31/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOENDER NUNES DIAS (AUTOR)

YASMIN FERNANDA GAMARRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO (REU)

 

PROCESSO n. 1007123-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOENDER NUNES 

DIAS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGO PAGOTTO REIS 

POLO PASSIVO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO 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: 31/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006562-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY COIMBRA DA PENHA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY COIMBRA DA PENHA MARINHO OAB - MT18954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006562-27.2020.8.11.0001 AUTOR(A): 

DAIANY COIMBRA DA PENHA MARINHO REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante propôs reclamação com pedido 

de obrigação de fazer e alegou que está grávida, e que é portadora de 

lúpus, tendo sido prescrito pelo profissional que lhe assiste o medicamento 

ENOXOPARINA 40 mg em virtude de riscos à sua saúde e à saúde do 

bebê, contudo, a parte reclamada não autorizou seu fornecimento, sob a 

alegação de que ele não possui cobertura contratual. Contudo, não há nos 

autos informações idôneas quanto ao valor do mencionado medicamento 

(orçamento), mas apenas busca do produto na rede mundial de 

computadores. Ainda, não há informação do tempo de gestação da parte 

reclamante, sendo certo que a médica prescreveu o uso do medicamento 

até 45 dias após o parto. Assim, para fins de fixação da competência 

desta Justiça Especializada, intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar documentos que comprovem o valor do 

medicamento, bem como que comprovem o tempo atual de sua gestação, 

sob pena de indeferimento da inicial. Com a manifestação da parte 

reclamante, renove-se a conclusão (para Pedido de Urgência). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006577-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRUDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENNA JARDIM PRATES RIDOLFI OAB - MT27697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006577-93.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FERNANDO CRUDE GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

10 (dez) dias, junte nos autos faturas de energia elétrica do seu endereço 

residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de terceiro, do(s) 

mês(es) que se refere a negativação impugnada, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (para 

Decisão Urgente). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007133-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLY RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DOS SANTOS SILVA (REU)

ROSIMAR DOS SANTOS SILVA (REU)
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PROCESSO n. 1007133-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIELLY 

RODRIGUES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

TOLEDO ARAUJO POLO PASSIVO: ROSANA DOS SANTOS SILVA 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: 31/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010677-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(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: 1ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 09:20 . *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: 1007088-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES MAIARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007088-91.2020.8.11.0001 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: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

31/03/2020 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, 17 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010677-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010677-28.2019.8.11.0001 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: 

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - MT11490-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 31/03/2020 Hora: 14:00 , 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 fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER RIBEIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007145-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEBER RIBEIRO 

DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA 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: 31/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007148-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ANTONIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1007148-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDIRENE 

ANTONIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO 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: 31/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007152-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSIRIS COSTA MARQUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007152-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

OSIRIS COSTA MARQUES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES 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: 31/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007179-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS FELIPE DA SILVA MATOSO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007179-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAS FELIPE DA 

SILVA MATOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAILI DA SILVA 

MATOSO 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: 

1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006840-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1006840-28.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: VALDIRENE PEREIRA GOMES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que quitou 

a fatura de energia elétrica com vencimento em janeiro/20 com atraso, o 

que motivou a suspensão do serviço em sua unidade consumidora. 

Sustentou que mesmo após o pagamento da fatura, não teve o serviço 

restabelecido em sua UC. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora. 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 (ID 29277480), 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 quitou a fatura 

de energia elétrica que motivou a suspensão do serviço em sua UC. 

Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação 

para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, 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. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora 6/1293227-3, caso a suspensão tenha 

sido motivada pelo débito discutido nesta ação, 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 do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. 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: 1006913-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CELINA DA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (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: 1006913-97.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ROSALINA CELINA DA COSTA CARDOSO 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 materiais e morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

desde 2018 as faturas não têm sido emitidas de acordo com seu consumo 

real de água, mas sim, por média de consumo. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu que as faturas emitidas pela parte reclamada sejam 

baseadas no consumo real de seu hidrômetro. 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 os valores cobrados nas faturas 

contestadas nos autos referem-se a média de consumo em seu 

hidrômetro, e não a seu consumo real. 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. 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 das cobranças contestadas 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: 1007057-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO IORIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (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: 1007057-71.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LUIZ FERNANDO IORIS REU: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS 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 
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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: 1006889-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1006889-69.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ELIETE DA SILVA REQUERIDO: VIVO 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 materiais e morais e alegou que é usuária dos serviços de telefonia 

e internet prestados pela parte reclamada, e que está sendo cobrada por 

serviços que não solicitou: G4U, DKIDS, ESPN, CN, EI, CR, BJ. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata suspensão das 

cobranças dos serviços que não solicitou. 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, 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 a cobrança de 

valores indevidos em fatura de telefone/internet ocasiona perigo de dano, 

pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte 

reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem 

como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar 

que a abstenção de efetuar novas cobranças dos serviços contestados 

pela parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que 

essas poderão ser restabelecidas 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 se abstenha de efetuar cobranças dos serviços G4U, 

DKIDS, ESPN, CN, EI, CR, BJ, até o julgamento da lide, sob pena de multa 

fixa de R$200,00, por mês de cobrança indevida. 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 das cobranças contestadas nos 

autos. 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: 1006914-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDILSON GONCALO TORALES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (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: 1006914-82.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ELEDILSON GONCALO TORALES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA 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. Embora o 

restritivo de crédito possa ensejar risco de dano, em razão do teor da 

Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no caso em exame se enquadra 

dentre as hipóteses de deferimento da tutela provisória, visto que a parte 

reclamante tem outra negativação registrada em seu nome (ID 29283953). 

Ademais, destaca-se que não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre que os outros restritivos encontram-se sub judice. Não 

havendo risco de dano, 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 existência da dívida em nome da parte 

reclamante. Cite-se e intimem-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: 1006240-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DOS SANTOS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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: 1006240-07.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALMIR DOS SANTOS PADILHA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A, BANCO PAN, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO, 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de não fazer e alegou que firmou contrato de empréstimo 

consignado com as instituições financeiras reclamadas, cujas cobranças 

excedem o limite legal estabelecido. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a abster-se de 

realizar descontos em sua folha de pagamento superiores a 15% dos 

seus proventos. 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 ao pedido formulado, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que os descontos realizados pela parte promovida são superiores a 30% 

dos proventos da parte reclamante. Isso porque seu salário bruto totaliza 

R$8.829,14 (ID 29141577) e nenhum dos descontos efetuados pelas 

reclamadas ultrapassa a quantia de R$2.648,74, que corresponde a 30% 

de seu salário. Esclareço que embora a parte reclamante tenha pleiteado a 

limitação dos descontos a 15% do valor de seu salário, a legislação atual 

(Lei Federal nº 10.820/2003 e no Decreto Estadual nº 1.306/2008) prevê 

que os descontos podem ser realizados no valor correspondente até 30% 

do salário do devedor. 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: 1006240-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DOS SANTOS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG 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: 1006240-07.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALMIR DOS SANTOS PADILHA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A, BANCO PAN, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO, 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de não fazer e alegou que firmou contrato de empréstimo 

consignado com as instituições financeiras reclamadas, cujas cobranças 

excedem o limite legal estabelecido. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a abster-se de 

realizar descontos em sua folha de pagamento superiores a 15% dos 

seus proventos. 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 ao pedido formulado, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que os descontos realizados pela parte promovida são superiores a 30% 

dos proventos da parte reclamante. Isso porque seu salário bruto totaliza 

R$8.829,14 (ID 29141577) e nenhum dos descontos efetuados pelas 

reclamadas ultrapassa a quantia de R$2.648,74, que corresponde a 30% 

de seu salário. Esclareço que embora a parte reclamante tenha pleiteado a 

limitação dos descontos a 15% do valor de seu salário, a legislação atual 

(Lei Federal nº 10.820/2003 e no Decreto Estadual nº 1.306/2008) prevê 

que os descontos podem ser realizados no valor correspondente até 30% 

do salário do devedor. 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: 1007031-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGO BRANDAO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1007031-73.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGO BRANDAO PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que teve o fornecimento de energia elétrica indevidamente 

suspenso em sua unidade consumidora, mesmo não possuindo débito que 

justifique a suspensão do serviço. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

em sua UC. 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 (ID 

29304306 e 29304307), 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 não há débito que justifique a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. Observa-se também 

que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica, 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. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 6 

horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora 6/2238596-7, caso a suspensão tenha sido motivada pelos 

débitos discutidos nesta ação, 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 do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. 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. 
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007048-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL 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: 1007048-12.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WESLEY LOPES NONATO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL 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 aluna da instituição de 

ensino reclamada, tendo realizado a transferência de sua matrícula para 

outra instituição de ensino em 2018. Sustentou que foram gerados débitos 

indevidos posteriores que ocasionaram a negativação dos seus dados. 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 ao documento emitido pela parte reclamada (ID 29308981), 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 não 

possuía débito com a parte reclamada quando solicitou a transferência de 

sua matrícula. 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

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006837-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MAGALHAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006837-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOYCE 

MAGALHAES LEITE 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: 01/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006849-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006849-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA E 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006853-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006853-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMAR DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006858-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006858-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RANIELY BENITES 

GONCALVES 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006861-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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VITOR FELIPE BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006861-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR FELIPE 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA 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: 01/04/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006870-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYZA PAULA DE ASSIS (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. 1006870-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAYZA PAULA 

DE ASSIS 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: 01/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006885-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006885-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISABETE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 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: 01/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006891-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006891-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

GONCALVES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA 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: 01/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006912-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006912-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA 

ROCHA POLO PASSIVO: UNIC 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006929-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA (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. 1006929-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006934-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006934-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER 

RAMOS 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011882-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011882-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO ROBSON SA TELES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada pela parte 

promovida (id. 26441544), com fundamento nos princípios da veracidade e 

boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 5º e 6º, do CPC. Prejudicado, 

portanto, o pedido de aplicação da contumácia (id. 26474102). Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020874-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020874-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: 

DABERSON MACHADO BATISTA Vistos, Considerando o novo endereço 

informado no ID 28625729, determino seja designada nova data para 

Audiência de Conciliação, conforme a pauta do Juízo. Cite-se o reclamado 

no endereço apresentado. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006938-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006938-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEODATO 

RODRIGUES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDINETE 

RODRIGUES DE ARAUJO 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006943-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006943-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLINDO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSICA 

BRUGNHAGO VITALINO, FABIO ALVES 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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006944-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS OAB - MT10645-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006944-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

BALDUINO DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NYLTER 

APARECIDA FERREIRA FABRIS 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: 

01/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006959-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALICE DE OLIVEIRA SILVA (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. 1006959-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORA ALICE 

DE OLIVEIRA SILVA 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: 

01/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006978-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KELLY DA SILVA (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. 1006978-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA KELLY 

DA SILVA 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: 01/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR DE PAULA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSOLI LIMA DA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERNANDES OAB - MT26533/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006528-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO CESAR DE PAULA MIRANDA REQUERIDO: GESSOLI 

LIMA DA LUZ Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que a parte autora 

não compareceu a audiência de conciliação conforme ID. 29211329. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006912-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006912-15.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente extrato do serasa atualizado, retirado do balcão, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004767-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004767-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER REQUERIDO: 

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP Vistos, etc. Do exame dos autos, denota-se que o autor não 

faz jus ao beneficio da justiça gratuita. Deste modo, indefiro o pleito. Assim 

sendo, INTIMEM-SE a parte Recorrente para, no prazo de 02(dois) dias, 

recolher o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos 

do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo acima estipulado, 

com ou sem manifestação da parte Recorrente, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014058-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014058-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou 

declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 

os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 2 (dois) dias. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO TENUTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004421-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS PAULO TENUTES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou 

declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 

os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 2 (dois) dias. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014800-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA CRISTINA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014800-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRA CRISTINA BONFIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Verifico 

que a parte Recorrente juntou declaração de hipossuficiência econômica. 

Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 

fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do Imposto de 

Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar 

sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser 

beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas 

processuais no prazo de 2 (dois) dias. Decorrido o prazo acima 
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estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008413-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008413-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGIANE RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: ODORATA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que o recurso encontra-se tempestivo. Desse modo, 

recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do 

artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado 

pela parte Recorrente ora Reclamante. Intime-se a parte recorrida ora 

Reclamada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, 

remetam os autos à Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007003-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007003-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 

01/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019918-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA VRECH COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - MT11980-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, ajuizada por JACYRA VRECH COELHO 

em face de TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CARMAGO. Inicialmente, 

observo que o presente feito foi distribuído por dependência aos autos n.º 

0028919-33.2011.811.0001, cujo trâmite ocorre neste mesmo juizado, em 

que a parte, ora promovida (TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CARMAGO), 

ajuíza ação de cobrança em desfavor de MAURO VICTOR COELHO e 

GILBERTO MAURO COELHO, em razão de um débito no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), oriundo do “Contrato de Prestação de Serviços 

Jurídicos e Técnicos com Correspondentes Honorários”. Já a parte 

embargante desta demanda questiona o pedido de penhora, formulado 

pelo embargado, no tocante ao imóvel situado na Rua Santa Mônica, n.º 

35, Bairro Santa Marta. E, na demanda principal dantes mencionada, qual 

seja, n.º 0028919-33.2011.811.0001, deferida a penhora do referido 

imóvel. Em face disso, a parte promovente requer: “(...) a) Seja concedido 

a antecipação de tutela com imediato cancelamento na restrição judicial 

realizada através do Cartório do Segundo Ofício, nos termos e 

fundamentos apresentados como medida que garanta o resultado útil do 

processo, como previsto no artigo 300 do Código do Processo Civil. b) 

livrar da constrição judicial o bem de propriedade e posse da Embargante, 

expedindo-se o competente mandado liberatório; c) a suspensão do curso 

do processo principal com fundamento no artigo 678 do Código de 

Processo Civil; d) ao final, sejam acolhidos e julgados procedente estes 

embargos de Terceiro, tornando definitivo o pedido de tutela de 

antecipada, para manter o cancelamento na restrição judicial realizada 

através da penhora, e garantir a impossibilidade jurídica de inclusão do 

bem do embargante na execução; e) condenar o Embargado no 

pagamento de custar cartoriais, pois ele sabia das condições do imóvel e 

mesmo assim prosseguiu; f) Requer a impugnação da penhora devido à 

perda de prazos do requerente quanto ao pagamento de custas cartoriais 

para o devido fim; g) Requer, ainda, seja o Embargado intimado, para 

apresentar impugnação no devido prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos 

efeitos da revelia, inclusive quanto aos fatos; (...)”. É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Primeiramente, reconheço a conexão com os autos do 

processo mencionado (0028919-33.2011.811.0001), devendo as análises 

ocorrerem pelo mesmo juízo, sob pena de incidir decisões conflitantes. 

Outrossim, da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o 

caso, bem como da argumentação posta, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhida. Determino, pois, 

a suspensão do trâmite do feito n.º 0028919-33.2011.811.0001, até 

decisão final nestes autos, devendo, além de se juntar cópia da presente 

decisão, certificá-la naquela demanda, razão do deferimento parcial. 

Após, INTIME-SE a parte promovida (TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à 

peça inicial, sob pena de concordância tácita. Antes, no entanto, proceda, 

o Sr. Gestor Judiciário, ao apensamento destes autos à demanda n.º 

0028919-33.2011.811.0001. Outrossim, quanto ao pleito liminar, qual seja, 

“livrar da constrição judicial o bem de propriedade e posse da Embargante, 

expedindo-se o competente mandado liberatório”, não obstante a aparente 

relevância do fundamento invocado, observo ser prudente o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória para essa análise, que 

possibilitará a formação de um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, ocasionando o convencimento da verossimilhança do pedido, 

motivo, também, do deferimento parcial. Por fim, cumpridas as 

determinações acima e decorrido o prazo assinalado, com ou sem 

manifestação da promovida, façam-se os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, observando as formalidades legais. 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: 1001223-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA LUPERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:20 . *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: 1001219-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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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: 1001039-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/02/2020 Hora: 16:10 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007018-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA XAVIER DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUARACY CARLOS SOUZA OAB - MT3287-O (ADVOGADO(A))

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

O BOTICARIO FRANCHISING LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007018-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NADIA XAVIER 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TONY VITOR SANTOS 

SOUZA, GUARACY CARLOS SOUZA, KARLLA PATRICIA SOUZA POLO 

PASSIVO: O BOTICARIO FRANCHISING 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: 01/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO O. PINTO & CIA LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1007025-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO O. PINTO 

& CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS 

DAMACENO JUNIOR, AILSON PAULINO RAMOS 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: 01/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008151-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DOS SANTOS ATILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/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))

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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: 1001553-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA SANTOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 Hora: 11:30 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007029-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007029-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 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: 01/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009746-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões no 
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prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005582-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE ALMEIDA BISPO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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: 1007900-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/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. 1007900-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELAY CAVALCANTE DE 

MIRANDA VASS Endereço: RUA BUENOS AIRES, 280, APTO 1203, 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 POLO PASSIVO: 

Nome: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA SÃO 

SEBASTIÃO, 2215, - DE 3089/3090 AO FIM, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-000 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, 17 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: 1002226-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FADLO DUALIBI NETO (AUTOR)

TAMIRIS NUNES DUALIBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRIS NUNES DUALIBI OAB - MT22642/O (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE RENATA MARTINS DE AMORIM (REU)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FADLO DUALIBI NETO (AUTOR)

TAMIRIS NUNES DUALIBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRIS NUNES DUALIBI OAB - MT22642/O (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE RENATA MARTINS DE AMORIM (REU)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002674-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON MARIANO CASTRO DA MATA (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005199-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAGNO MARQUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1005199-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MAGNO 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEZER JOSE 

TEIXEIRA 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: 01/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009431-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA DE OLIVEIRA 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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016668-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 10:50 . *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: 1016668-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004757-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURICO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSELMA BARROS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (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. 1004757-73.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Planos de Saúde, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE EURICO DE 

ALMEIDA Endereço: RUA E, 4, Qd 4, Bloco 2, Ap 203, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-248 Nome: JOSELMA BARROS 

DANTAS Endereço: RUA E, 4, Qd 4, Bloco 2, Ap 203, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-248 POLO PASSIVO: Nome: 

AGEMED SAUDE S/A Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 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, 17 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: 1021985-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE NOGUEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007870-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGILAS JUGIMAS RIBEIRO TIBALDI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007870-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGILAS JUGIMAS RIBEIRO TIBALDI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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: 1015955-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INES BENEDITA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015955-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INES BENEDITA DA COSTA E SILVA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Visto, Intime-se a Reclamada para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, manifestar-se acerca do novo Descumprimento de Liminar 

conforme informado no ID.29136556, sob pena de majoração da multa. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010347-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARCIA METELLO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-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))

 

procedo a intimação da parte para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007066-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA COSTA FRANCA (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. 1007066-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

COSTA FRANCA 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: 

01/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018581-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIO WALDIR BAZEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRÍCIO TORBAY GORAYEB (REQUERIDO)

TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/01/2020 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: 1000442-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILKA FERREIRA DE CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007983-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR RODRIGUES FURTADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 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: 1003354-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

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))

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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: 1007103-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO ALVES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007103-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGOSTINHO 

ALVES FERREIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERSON 

LEVY RABONE PALMA, BRUNO CARLOS PEIXOTO 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: 01/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007106-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA 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. 1007106-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIO FERREIRA 

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: 2ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007109-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007109-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NUNES DE 

OLIVEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA 

SILVA, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS, AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFONICA 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: 01/04/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006520-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006520-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: CASA 

BAHIA COMERCIAL LTDA., VIA VAREJO S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação 

indenizatória e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento 

de não envio de mercadoria adquirida pela internet. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele 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 à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada confessa 

que não ocorreu a entrega devida dos produtos adquiridos pela 

Reclamante, de modo que necessária a restituição dos valores devidos. 

Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços da 

Reclamada, tal como relatado na inicial. Entretanto, verifico ainda que a 

pretensão autoral relacionada ao dano material já fora sanada, haja vista 

que a reclamada já restituiu o valor cobrado, de modo que sanado o dano 

cometido. Prosseguindo, no que tange ao dano moral, devemos observar o 

que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, 

etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme 

ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal. In casu, restou clara a caracterização 

dos danos morais, uma vez que o Reclamante não logrou êxito em 

resolver o problema na esfera administrativa (o ressarcimento é posterior 

a impetração da ação), não podendo ser considerado mero dissabor, 

ultrapassando a barreira do aborrecimento. Com efeito, apesar de a parte 

reclamada alegar o ressarcimento antes do protocolo da ação, não 

colaciona qualquer documentação hábil a comprovação do alegado. 

Outrossim, colaciona tão somente print de tela de seu próprio sistema, com 

informações de seus próprios bancos de dados, o que se caracteriza 

documentação unilateral e de fácil manipulação, não apta, portanto, a 
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servir de evidencia. Prosseguindo, devemos levar em conta que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. Ante ao exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

DO PEDIDO, e o faço para condenar a reclamada ao pagamento e R$ 

3.000,00 (tres mil reais) a titulo de danos morais, valor este que deve ser 

devidamente corrigido (INPC-IBGE) e acrescido de juros no importe de 1% 

a.m. A correção incide a contar da prolação da sentença e os juros a 

contar do ato danoso (SUM 362 e 54 STJ) Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016844-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 15:30 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016844-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (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: 1007126-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHENE FERNANDA BENEDITA CARNEIRO PACHECO (REU)

 

PROCESSO n. 1007126-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: SCHENE FERNANDA BENEDITA CARNEIRO PACHECO 

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: 

02/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005140-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO RODRIGUES NASCIMENTO BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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: 1013497-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019687-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALBRECHT JUNIOR (EXECUTADO)

ANA CAROLINE KLIPPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019687-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: ANA 

CAROLINE KLIPPEL, CELSO ALBRECHT JUNIOR DESPACHO INICIAL 

Vistos, etc. Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição 

inicial. Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e 

intime-se a parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da 

oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). 

Inocorrendo pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para a penhora online. A devedora não sendo 

encontrada, intime-se o credor para promover a indicação do necessário, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo 

assinalado, conclusos para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007103-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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AGOSTINHO ALVES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007103-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGOSTINHO ALVES FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: 

MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. Tendo em vista que não há na peça 

inaugural nenhum pedido de tutela de urgência, designe audiência de 

conciliação conforme Pauta do Juízo. Cite-se para comparecer na 

audiência de conciliação, fazendo constar as advertências inseridas no § 

1º do art. 18 da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Às providências legais. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007012-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LEOPOLDINA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007012-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: 

ALESSANDRA LEOPOLDINA CUNHA DESPACHO INICIAL Vistos, etc. 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007045-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEIA CAITANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007045-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: 

WALDINEIA CAITANO DE OLIVEIRA DESPACHO INICIAL Vistos, etc. 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010648-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA INGRIDY DIAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES BRAGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010648-75.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 16.504,14 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

LUANA INGRIDY DIAS BARROS Endereço: RUA DOS PERIQUITOS, 07, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-856 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCELO FERNANDES BRAGA Endereço: Av. Ludovico 

da Riva Neto - G, 2596-2694, Terminal Rodoviário, Terminal Rodoviário 

Viação Novo Horizonte, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - LUANA INGRIDY DIAS 

BARROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007012-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LEOPOLDINA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007012-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: 

ALESSANDRA LEOPOLDINA CUNHA DESPACHO INICIAL Vistos, etc. 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007141-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA CAROLINA DE SOUZA SAMPAIO BILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007141-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUDMILLA 

CAROLINA DE SOUZA SAMPAIO BILIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANO JOSE OJEDA NUNES 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: 02/04/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018346-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1018346-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO 

MIRANTE EXECUTADO: MRV XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA Vistos, etc. 

Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 

do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, 

sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, designe 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime o a parte exequente para promover a indicação do necessário, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019695-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISLAINI RAMOS SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1019695-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALLAGLIO 

EXECUTADO: KELLY CRISLAINE RAMOS SALES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 

do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, 

sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, designe 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime o a parte exequente para promover a indicação do necessário, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020100-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO KOELLN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1020100-12.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA DAS MINAS DO CUIABA EXECUTADO: MAURO ANTONIO KOELLN 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019695-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISLAINI RAMOS SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1019695-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALLAGLIO 

EXECUTADO: KELLY CRISLAINE RAMOS SALES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 

do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, 

sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, designe 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 
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embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime o a parte exequente para promover a indicação do necessário, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010533-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

 

INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012595-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILAINE MARIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-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))

 

IINTIMA-SE o patrono de parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018610-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTHER BRUNO PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010650-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON FARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, em 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020639-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARQUES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020639-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

HENRIQUE MARQUES DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA, ADEMIR ROSA GOMES POLO 

PASSIVO: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 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: 02/04/2020 

Hora: 08:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018863-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

DEISE JUSSARA ALVES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010548-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIX FONTES (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))

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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: 1010543-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE MARIA APARECIDA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005903-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIEL LEITE ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005903-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO EXECUTADO: 

GESIEL LEITE ROCHA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSA CORREA CORDEIRO (REQUERENTE)

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação a intimação da parte para apresentar contrarrazões 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006639-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO BERNARDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006639-36.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO 

EXECUTADO: LOURIVALDO BERNARDINO 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 requerida. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar ata da assembleia de eleição, onde 

comprove atribuição do referido cargo ao atual síndico(a), cópia legível do 

documento de identificação pessoal (RG ou CNH), do representante do 

condomínio, bem como procuração legível e atualizada a qual outorga 

poderes ao patrono, devidamente assinada pelo atual 

síndico/representante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 

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: 1006114-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

D. GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006114-54.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: D. GOMES DE OLIVEIRA - ME EXECUTADO: GASPAR LUIZ 

ZAMBIAZI 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 análise da providência 

requerida. Ante o exposto, INTIME-SE a parte promovente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos presentes autos: 1. Documento oficial 

do ano corrente, comprobatório da condição de MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme irrompe do artigo 8º, § 1º, II, da 

Lei 9.099/95, comprovada por um dos documentos abaixo: a) Opção do 

Simples Nacional (Obtida no site da Receita Federal); b) Certidão 

Simplificada da Junta Comercial; c) situação cadastral da PJ (Obtida na 

Sede da Receita Federal), a fim de possibilitar a análise do pedido, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 2. Cópia legível do 

documento de identificação pessoal (RG ou CNH), do representante da 

empresa; 3. Procuração legível e atualizada, a qual outorga poderes ao 

patrono, devidamente assinada pelo representante da empresa; 4. Cópia 

completa, legível 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; Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos, para os fins devidos. 

Intimem-se. 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: 1010346-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINSS (REQUERIDO)

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (REQUERIDO)

SBT CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte para apresentar contrarrazões no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010346-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINSS (REQUERIDO)

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (REQUERIDO)

SBT CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte para apresentar contrarrazões no prazo 
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legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010346-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINSS (REQUERIDO)

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (REQUERIDO)

SBT CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte para apresentar contrarrazões no prazo 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006975-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE APARECIDA SATURNINA DA SILVA (EXECUTADO)

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006975-40.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: 

CHRISTIANE APARECIDA SATURNINA DA SILVA, ADILSON PEREIRA DA 

SILVA 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 requerida. Assim, nos termos 

do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ata da assembleia de 

eleição, onde comprove atribuição do referido cargo ao atual síndico(a), 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), do 

representante do condomínio, bem como procuração legível e atualizada a 

qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pelo atual 

síndico/representante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 

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: 1006803-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA APARECIDA PARDI BERNARDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006803-98.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

MARINA APARECIDA PARDI BERNARDINO 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: 1006322-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LORENZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006322-38.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

ANDERSON LORENZINI 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014486-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, em 

10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1006639-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO BERNARDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006639-36.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO 

EXECUTADO: LOURIVALDO BERNARDINO 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 requerida. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar ata da assembleia de eleição, onde 

comprove atribuição do referido cargo ao atual síndico(a), cópia legível do 

documento de identificação pessoal (RG ou CNH), do representante do 

condomínio, bem como procuração legível e atualizada a qual outorga 

poderes ao patrono, devidamente assinada pelo atual 

síndico/representante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 

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: 1006984-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PIMENTEL FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006984-02.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

RONALDO PIMENTEL FIGUEIREDO 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: 1006795-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DE CAMPOS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006795-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: MURILO DE 

CAMPOS BORGES 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: 1011831-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEBER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, em 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012748-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012748-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

(INTIMAÇÃO 523 NCPC) 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009703-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO NET SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (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: 1007175-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007175-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODETE 

FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSANA SILVA ARAUJO, EDUARDO ALENCAR DA SILVA POLO 

PASSIVO: LOJAS AMERICANAS 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: 02/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007176-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNI ANDERSON E SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007176-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: JOHNNI ANDERSON E 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: 2ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006699-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar histórico de 

consumo e pagamento, emitido pela empresa prestadora dos serviços 

questionados, relativo à unidade consumidora n.º 6/208076-0. Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para pasta de decisão 

urgente. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006885-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 

procuração legível e atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, 

devidamente assinada pela parte promovente, a fim de possibilitar a 

análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006859-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que a presente ação está 

endereçada para a Justiça Comum, contudo, distribuída para este Juizado 

Especial Cível. Determino, pois, a intimação da parte promovente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a divergência acima, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006943-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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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 artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos 

abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007178-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007178-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO 

JUNIOR 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: 02/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1003387-25.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 638,47 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ADRIANA DA SILVA DIAS Endereço: RUA BOM 

SUCESSO, SANTA LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-136 POLO 

PASSIVO: Nome: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Endereço: 

ALAMEDA RIO NEGRO, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 

74.481.201/0166-00 (REQUERIDO) A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC 

Data: 17/03/2020 Hora: 15:20 , a ser realizada 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. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004055-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY ARAUJO BATISTA PIRES (INTERESSADO)

CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004055-30.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES, VANDERLEY 

ARAUJO BATISTA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Ante a tempestividade, conheço dos embargos opostos. Não há no 

decisum qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas 

as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara e 

adequada. Se a solução preconizada não foi a que favorecia a 

embargante, tal não implica na existência questões a serem sanadas no 

decisum. Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão da 

matéria, o que em sede de embargos de declaração mostra-se 

inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se presta 

para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que suas 

hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 1022 do 

CPC/15. Nesse sentido: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. A finalidade dos embargos declaratórios é 

completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou 

contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o 
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artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio 

hábil para rediscussão de matéria já decidida. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70074276544, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

06/07/2017). Ademais, o magistrado não está adstrito aos argumentos e 

aos dispositivos legais invocados pelas partes, pois ele, quando decide, 

aplica o direito como um todo, isto é, interpreta todos os artigos e 

princípios de uma forma sistêmica e, desde que sua decisão esteja 

devidamente fundamentada, como na hipótese está – pois assim determina 

a Constituição -, a falta de expressa menção a este ou aquele dispositivo 

não caracteriza omissão a ensejar a oposição de embargos de 

declaração. O Superior Tribunal de Justiça também assim já se manifestou, 

verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO 

NO CARGO DE MÉDICO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM 

PACIENTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 

INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Nos termos do art. 

1022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro 

material. 2. Houve expressa manifestação quanto à conclusão do Tribunal 

a quo a respeito da efetiva configuração da conduta enquanto ato de 

improbidade, assim também em relação à impossibilidade de revisão de tais 

fundamentos na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Houve também manifestação expressa quanto à impossibilidade 

de revisão, na via recursal eleita, da alegada desproporcionalidade quanto 

à pena de multa. 4. É sabido que os embargos de declaração não se 

prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no 

acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no 

art. 1022 do novo Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1626085/DF, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

30/06/2017). Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. 

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006251-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADAO BENEDITO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 

Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. E, de 

outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida 

ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma Recursal com as 

homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003778-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o recurso encontra-se tempestivo. 

Desse modo, recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. Intime-se a parte 

recorrida ora Reclamada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. 

Após, remetam os autos à Eg. Turma Recursal com as homenagens deste 

juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007908-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/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 DECISÃO Processo: 1007908-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 

9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente ora Reclamada devidamente 

juntou o preparo recursal. E, de outro lado, as Contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os 

autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006938-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006938-13.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO REU: AGUAS CUIABÁ S/A D 

E C I S Ã O I- Cuida-se de demanda na qual a reclamante formula em 

desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A, postulando a concessão de liminar para 

que seja determinado o restabelecimento do serviço. 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. Com relação ao caso em 

tela, vislumbro que pode haver o perigo da demora, e causar prejuízos à 

parte reclamante, não só socioeconômico como também moral. Vale ainda 

observar a caracterização do serviço de abastecimento de água 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. Tendo em vista o fato de que a 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, fato que 

permite a suspensão da exigência do débito que contesta judicialmente. 

Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a 

parte reclamada intimada para RESTABELECER o serviço de 

abastecimento de água junto à residência da parte reclamante (Mat. 

300226-8), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas, a contar da 
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efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. DEFIRO a suspensão da cobrança 

das faturas discutidas nestes autos. Diante da determinação de 

suspensão da cobrança das faturas contestadas, impõe determinar à 

reclamada que não promova a anotação dos dados da reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito no que toca ao débito discutido no 

presente feito. Anoto para o caso de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004700-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVA CLAIR MORAIS FRANCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004700-18.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: AVA CLAIR MORAIS FRANCA ROCHA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A., LIVELO S.A. Vistos etc. Por enquanto, citem-se as 

partes para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Lei n.º 

9.099/95. Com relação ao pedido de concessão de liminar de evidência, 

entendo que deverá aguardar a aludida audiência conciliatória, uma vez 

que, a liminar pleiteada implica em dar efeito satisfativo, medida processual 

imprópria neste momento procedimental. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003434-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. I - Cuida-se de embargos de declaração em 

que a parte embargante alega que a sentença encartada neste processo 

é estranha aos autos. Conheço do recurso porquanto tempestivamente 

interposto. No mérito, impõe-se acolher os embargos de declaração. O 

reclamante promoveu a demanda contra a empresa GOL LINHAS AEREAS 

S.A. O equívoco deu-se com a sentença, que fez constar matéria 

referente a outras partes. Trata-se à evidência de erro material que, 

segundo a jurisprudência, pode ser consertado pela via do recurso ora 

manejado. Cito: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. EMENTA. ERRO MATERIAL. NOME DE EMPRESA DISTINTA DA RÉ. 

EMBARGOS DEDECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO 

MATERIAL. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. 

(Embargos de Declaração Nº 70067718775, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

25/02/2016 Data de publicação: 29/02/20160).” II - Há permissivo legal para 

proceder à correção do erro material, tratando-se do comando do art. 494, 

II, do CPC, ainda que, por efeito de consequência, haja alteração 

substancial do julgado, uma vez que na espécie, são ostensivos os 

efeitos infringentes. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração 

para DESCONSTITUIR a sentença de ID. 28410819, bem como determinar o 

seu desentranhamento destes autos. Ademais, oficie-se o CEJUSC para 

que junte aos autos o Termo correto da audiência realizada no dia 

02/10/2019. Após, tornem-me os autos conclusos para sentença, com 

urgência. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018685-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY ESPINDOLA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018685-91.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: ARY 

ESPINDOLA RODRIGUES DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite-se a parte 

devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. Realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a parte 

devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019957-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DE BARROS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019957-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENAN DE BARROS PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido 

liminar formulado por RENAN DE BARROS PEREIRA DOS SANTOS na qual 

pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que inexiste o débito apontado pela reclamada UNYLEYA 

EDITORA E CURSOS S.A. 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. 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 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$3.000,00 (três mil reais). 
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II- Designe-se nova 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: 1007949-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007949-14.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 

Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. E, de 

outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida 

ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma Recursal com as 

homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por AILTON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR em face 

de BANCO DO BRASIL 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, na importância de R$ 

15.036,52 (quinze mil e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

relativo ao contrato n.º 00000000000296006663, disponibilizado em 

15.6.015. Enfatiza que, é correntista da empresa reclamada e, devido à 

dificuldades financeiras, não conseguiu quitar um débito pendente, em 

razão disso, teve seus dados negativados. Ressalta que, no mês de 

agosto/019, recebeu uma proposta para realizar o pagamento integral da 

dívida, no valor original, qual seja, R$ 205,32 (duzentos e cinco reais e 

trinta e dois centavos). Na oportunidade, informa que aceitou o acordo 

mencionado, efetivando a quitação do débito, em 04 (quatro) parcelas de 

R$ 51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos). Narra, ainda, que, 

“mesmo após o pagamento ainda fora mantido seu nome na integralidade 

do valor de R$ 15.036,52 (quinze mil trinta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos), sendo assim não viu outra alternativa a não buscar solucionar 

o fato, já que as informações lhe foram passadas absolutamente 

desencontradas”. Aduz, também, que, em razão disso, realizou diversas 

reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

a) Seja concedida a antecipação da TUTELA DE URGENCIA para 

determinar a exclusão imediata no nome do requerente dos registros do 

SERASA e SPC (todas as restrições feitas pela requerida), com a 

imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação, face já ter 

ocorrido a quitação do débito hora exigido; (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, na identificação n.º 28553691, que comprovam, a prima facie, suas 

afirmações de ter efetivado a quitação integral do débito que derivou a 

negativação contestada, especialmente, pelos comprovantes de 

pagamento apresentados no ID. 29229350 e, mesmo assim, a parte 

promovida mantém seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito. Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há outros elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que possam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, 

o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra 

dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco 

de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte 

requerente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, 

a medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo à promovida, 

visto que tal determinação não representa perigo de irreversibilidade, já 

que essa providência poderá ser efetivada, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma do peticionado: EXCLUA, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre 

outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes 

relatado, até o deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, 

para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 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: 1004468-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA KHARGY (AUTOR)

MICHEL IBRAHIM KHARGY (AUTOR)

VALERIANO LEAO DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO LEAO DE CAMARGO OAB - RO5414-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada 

por MICHEL IBRAHIM KHARGY, PAULA CHRISTYNA SANTOS SILVA 

KHARGY e VALERIANO LEÃO DE CAMARGO em face de ASSOCIAÇÃO 

DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO, que guarda conexão com 

aquelas registradas sob o número 8036112-16.2018.811.0001 e 

1020274-21.2019.8.11.0001, cujo trâmite, de ambas, ocorre no Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá – Juiz 2. Nos termos do artigo 286, do 

CPC: “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com 

outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução 
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de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo 

prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção 

ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, 

mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. (grifei) No 

caso, como dantes observado, o presente feito guarda conexão com 

fatos trazidos em outras demandas (8036112-16.2018.811.0001 e 

1020274-21.2019.8.11.0001), que tramitam perante o Segundo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá – Juiz 2, devendo ser redistribuídas para esse 

juízo, por dependência ao processo principal, bem como para que não haja 

decisões conflitantes. Ao Juiz, então, de ofício ou a requerimento do 

interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta de distribuição, 

compensando-a em consonância com o disposto no art. 288, do CPC. 

Assim, com fundamento no artigo 286, inciso I, do CPC, DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito, determinando seja 

ele redistribuído ao juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – 

Gabinete do Juiz 2. Intime-se, proceda à baixa necessária e à remessa 

determinada, com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020849-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011976-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANCHES SANDHAS (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011976-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS SANCHES SANDHAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO 

EXTINTO a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020921-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MERQUIDES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018852-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PREZA MORENO (EXECUTADO)

JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO (EXECUTADO)

SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO (EXECUTADO)
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ANA PAULA PREZA MORENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018852-11.2019.8.11.0001 

Exequente: LUIZ FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO Executado: 

JEFERSON PREZA MORENO Executado: JOAQUIM JURANDIR PRATT 

MORENO Executada: SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO 

Executada: ANA PAULA PREZA MORENO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de Ação Executiva de Aluguéis e Encargos de Locação com 

base em Título Executivo Extrajudicial, proposta pelo Exequente em 

desfavor dos Executados, visando receber a quantia de R$ 5.513,35 

(cinco mil e quinhentos e treze reais e trinta e cinco centavos). Embora as 

citações dos Executados tenham restado infrutíferas, consoante Avisos 

de Recebimento juntados às Mov. 28359855, 28369040 e 28369548, as 

partes, em conjunto, manifestaram-se, à Mov. 28786602, informando a 

composição amigável da contenda. Observo que o acordo está assinado 

pelas partes. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem evitar demandas judiciais, mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e que nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes na minuta apresentada à Mov. 28786602, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais. E, uma vez que as partes acordaram 

quanto ao teor da execução, OPINO por extingui-la nos termos do artigo 

924, III do CPC/15, com o consequente arquivamento do feito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), naforma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006203-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA CONCEIÇAO ROCKEMBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006203-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO BANDEIRA REQUERIDO: 

ANDERSON DA CONCEIÇAO ROCKEMBACH Vistos etc. As partes 

compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em audiência 

conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005990-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANY CRISTINA HERANE DANHONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005990-71.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JULIANY CRISTINA HERANE DANHONI REQUERIDO: 

ROBERTO BISPO DOS SANTOS Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme ID n.º 29088611. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamado, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006203-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA CONCEIÇAO ROCKEMBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006203-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO BANDEIRA REQUERIDO: 

ANDERSON DA CONCEIÇAO ROCKEMBACH Vistos etc. As partes 

compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em audiência 

conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. 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: 1006844-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANUZIA LAURIANA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006844-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANUZIA 

LAURIANA FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006845-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON CORREIA BATISTA (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. 1006845-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLON 

CORREIA BATISTA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006848-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE KOBAYASHI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006848-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONIQUE 

KOBAYASHI DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZABEL 

VANIR DA SILVA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006862-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FELIPE BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006862-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR FELIPE 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006876-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA RICARDO (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. 1006876-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARISTELA 

RICARDO 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006896-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006896-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIA MARIA 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO 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: 31/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006897-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RIBEIRO ARAUJO OAB - MT20193/O (ADVOGADO(A))

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006897-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA DE 

SOUZA RIBEIRO ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

RIBEIRO ARAUJO, AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO, LUCAS ALMEIDA 

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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006917-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SOUZA VALENTIM (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)

 

PROCESSO n. 1006917-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA CRISTINA 

DE SOUZA VALENTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 

31/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-59.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILENE DE JESUS ALVES (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. 1006922-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUZILENE DE 

JESUS ALVES 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: 31/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILENE DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006923-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUZILENE DE 

JESUS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 31/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ASSIS DE SENE FARIAS (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)

 

PROCESSO n. 1006925-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARA ASSIS DE 

SENE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 

31/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006945-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY ENEIAS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006945-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODINEY ENEIAS 

DE FRANCA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006949-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CONSTANTINO GUIMARAES (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. 1006949-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

CONSTANTINO GUIMARAES 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: 

31/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006950-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006950-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DA SILVA PINTO 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: 

31/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006964-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FATIMA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO JOSE MARQUES COLMANETTI (REQUERIDO)

RAFAELA SILVA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006964-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE FATIMA 

DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDERSON AUGUSTO 

ALVES DE SOUZA, MICHELLE MARTINS BORGES, EDMILSON DE SOUSA 

FERREIRA POLO PASSIVO: LEONARDO JOSE MARQUES COLMANETTI 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: 31/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FATIMA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO JOSE MARQUES COLMANETTI (REQUERIDO)

RAFAELA SILVA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006973-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE FATIMA 

DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDERSON AUGUSTO 

ALVES DE SOUZA, MICHELLE MARTINS BORGES, EDMILSON DE SOUSA 

FERREIRA POLO PASSIVO: LEONARDO JOSE MARQUES COLMANETTI 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: 31/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006981-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON TELES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006981-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANILSON TELES 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006988-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DALLAGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIDES DIAS DE MORAIS FILHO (REQUERIDO)

ROSANA BROETO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006988-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERMES 

DALLAGNOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS JOSE DE 

CAMPOS, THIAGO RIBEIRO POLO PASSIVO: ARIDES DIAS DE MORAIS 

FILHO 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: 31/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006998-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JHONATAN LIMA 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. 1006998-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICON 

JHONATAN LIMA 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: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007001-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA GUBANYI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE BRAZILIAN CARTOES PRE PAGOS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1007001-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUZA 

GUBANYI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: BLUE BRAZILIAN CARTOES PRE PAGOS 

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: 31/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007009-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAYARA 

LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCINI CORREA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018922-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para o pagamento voluntário. Intimo a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003888-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JIVANILDO NOVAIS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (REQUERIDO)

 

AR POSITIVO. Não foi efetuado o pagamento no prazo supramencionado, 

intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018121-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA (EXECUTADO)

PAULO FERNANDO DE SANT ANA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para o pagamento da parte PAULO F. DE 

SANTANA. Intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-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: 1007009-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA 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 - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006745-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.F. DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006745-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: R.F. DA 

SILVA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando 

comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se declinado em 

nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, 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: 1013123-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE PEREIRA DE PINHO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 29159947 e 29196926, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007024-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZINEIDE 

SANTANA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO CESAR 

BRANDAO PRADO, CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO 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: 

31/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001129-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA AMORIM (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)

 

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: 

31/03/2020 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. 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: 1007032-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SIMAO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO OAB - MT25061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007032-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS SIMAO 

LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDIRENE APARECIDA 

CAMPOS METELO 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN DE MORAIS NUNES (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELISIO SOUZA PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEILA MARIA DA SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021914-59.2019.8.11.0001

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:

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018227-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PE KENTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo(ausente), bem como para no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer novo endereço completo da promovida 

contendo:RUA, Nº, QUADRA,BAIRRO e CEP, para citação, ou caso 

querendo requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007058-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSON GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007058-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HALLYSON 

GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

SOARES NETO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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: 31/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010056-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UEDISMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-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 os Embargos de Declaração, id: 28625526, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007056-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA CHRISTINA POLVERINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

31/03/2020 Hora: 14:00 , 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: 1007080-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007080-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 31/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007087-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 31/03/2020 Hora: 14:10 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008038-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA IRAIDES DA SILVA (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 os Embargos de Declaração, id: 28938103, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006981-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON TELES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006981-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANILSON TELES SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando 

comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se declinado em 

nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, 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 em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-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: 1007024-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA 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: 1007096-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BRANT MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A DE SOUZA PRADO - ME (REU)

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007096-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

BRANT MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DA 

SILVA SANTOS POLO PASSIVO: M A DE SOUZA PRADO - ME 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: 3ª JEC Data: 

31/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA GONCALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007105-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIUZA 

GONCALVES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

RAMOS VARANDA 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: 3ª JEC Data: 31/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005269-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA KARUGA AGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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: 1005269-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PATRICIA KARUGA AGARI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I – Verifico que 

a parte Reclamante apresenta aos autos comprovante de negativação do 

SERASA e do SPC, contudo, a emenda determinada por este Juízo, 

referem-se ao comprovante de balcão SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito). II - Dessa forma, emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando 

comprovante de balcão do SCPC, atualizado, sob pena de indeferimento 

da antecipação postulada. III- 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: 1015290-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOUGLI DA SILVA PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO TEMPESTIVOS. 

INTIMO A EMBARGADA, PARA QUERENDO SE MANIFESTAR NO PRAZO 

LEGAL.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007117-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA CARDOSO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007117-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXIA 

CARDOSO DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

RODRIGO DE ARRUDA COSTA 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: 

31/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007130-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CRISTINA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007130-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAROLINE 

CRISTINA DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 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: 31/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018911-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME 

(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: 

31/03/2020 Hora: 15:00 , 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: 1007131-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIENE DAL PRA SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007131-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIENE DAL PRA 

SFREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES 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: 31/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007132-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007132-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ADRIANO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES 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: 3ª JEC Data: 

31/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007058-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSON GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007058-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HALLYSON GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC 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 - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007144-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDILAINE CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007144-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDILAINE 

CARVALHO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

CONCEICAO PAULO, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: 

Banco Safra 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: 31/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1012541-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FERREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 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: 1011598-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROGERIO DE MORAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1007160-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ROCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007160-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS ROCCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA ZAMPRONI 

BRANCO 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: 3ª JEC Data: 

31/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JASMYNE VITORIA CRISOSTOMO SODRE FARIAS (REQUERENTE)

JAMAIKA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVA CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNA NOEMI DA CRUZ (REQUERENTE)

EUVANIO CORREA (REQUERENTE)

ELIZA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS OAB - MT16296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (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 juizado Sala: 3ª JEC Data: 

26/11/2019 Hora: 14:20 , 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JASMYNE VITORIA CRISOSTOMO SODRE FARIAS (REQUERENTE)

JAMAIKA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVA CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNA NOEMI DA CRUZ (REQUERENTE)

EUVANIO CORREA (REQUERENTE)

ELIZA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS OAB - MT16296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 29229792 e 29229793, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007168-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA DAS 

CHAGAS MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEFERSON FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK 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: 

31/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLY RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MANENTI (REU)

 

PROCESSO n. 1007169-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIELLY 

RODRIGUES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

TOLEDO ARAUJO POLO PASSIVO: VERA LUCIA MANENTI 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: 31/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014311-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007174-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIO FELIX CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007174-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TERCIO FELIX 

CONDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO 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: 31/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005216-41.2020.8.11.0001

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:

MARILIA REZENDE FERREIRA (EXECUTADO)

JHONATAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005216-41.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: JHONATAN 

GABRIEL FERREIRA DA SILVA, MARILIA REZENDE FERREIRA Visto. 

Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o 

valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, 

com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005219-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ADRIELY DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005219-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: RAQUEL 

ADRIELY DA SILVA PEREIRA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006825-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006825-59.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANA LUIZA PEREIRA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ 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. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável à demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. No caso, o 

consumo/valores apresentados inicialmente não demonstram, de plano, 

inconsistência relevante a sugerir a ocorrência de alto consumo nas 

faturas contestadas, restando prudente aguardar o contraditório. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à Empresa Reclamada, até ulterior 

deliberação deste juízo: a) promova a substituição do relógio medidor na 

matrícula nº 429976-0, no dia 27/02/2020, entre 8 às 12 horas, por outro 

aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos 

autos e encaminhamento das faturas ao usuário para pagamento. Tão logo 

atendido este item, deverá ser comunicado nos autos; e, b) apresente nos 

autos, cópia das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento 

do item “a”. 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. 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 - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004199-67.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004199-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA MIRANDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Visto. Considerando decisão da Turma Recursal do TJMT (RI nº 

0043470-76.2015.811.0001), que dispensou a discussão sobre o conceito 

jurídico de contrato no fato concreto, para reconhecer o “termo" 

genericamente utilizado pelos órgãos de restrição de crédito como tal, o 

pedido deve ser apreciado. Registro a existência da(s) reclamação(ões) 

nº 1004197-97.2020.8.11.0001 deste juízo, que demonstra(m) a 

inequívoca divisão de reclamações para obtenção de indenizações 

distintas, sobre fatos idênticos e de conhecimento da parte Autora quando 

dos respectivos ajuizamentos. Passo ao enfrentamento do pedido de 

urgência. 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, em tese, consubstanciado na 

alegação de negativa de relação jurídica e prova da negativação. 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 

à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o contrato 

em nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a 

cobrança de débitos decorrentes deste contrato; e, c) exclua o nome da 

parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) 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, 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 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006383-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VANNI MARASCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006383-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BRUNO VANNI MARASCA REU: UNIC SORRISO LTDA Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela 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 parte 

Reclamante noticia na inicial que “cursou alguns semestres do curso de 

Direito pela universidade UNIVAG, conforme histórico escolar, sendo 

devidamente matriculada até o 8º semestre do (2018/02).”. Ainda, afirma 

que “no início do ano letivo de 2019 se transferiu para outra universidade 

e que no ato da matrícula solicitou o aproveitamento de matérias já 

cursadas na instituição anterior. Contudo, tal documento apresentou, em 

tese, erros, constando matérias das quais já haviam cursado e que seria 

necessária sua correção para não refazer tais matérias novamente”. Em 

sede de antecipação pretende “que a Reclamada expeça a analise 

curricular do aluno conforme histórico das matérias já cursadas, bem 

como, entregue todos os documentos que acompanhe para realização de 

transferência externa, como histórico escolar...”. A relevância do 

fundamento encontra-se na documentação acostada à inicial (cópia do 

histórico escolar; matérias já cursadas na grade do curso da Reclamada e 

protocolos de atendimento), que indicam a matrícula e aparentemente 

matérias já cursadas em outra instituição no portal do curso da parte 

Reclamada. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

encontra-se no fato de que, a Reclamante não pode ser obrigada a 

refazer, em tese, matéria das quais já cursou, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado. Isto posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, para o fim de determinar que a Reclamada promova 

a expedição do documento de análise curricular constando o 

aproveitamento das matérias já cursadas pelo Reclamante, bem como 

todos os documentos necessários à sua transferência externa, como 

extrato de situação financeira, bem como histórico escolar, prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo crime de desobediência. A 

presente decisão não exime a parte Reclamante do recolhimento das 

taxas necessárias à obtenção dos documentos afetos à tutela antecipada. 

Evidenciando a relação de consumo e respectiva hipossuficiência, 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: 1006848-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE KOBAYASHI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006848-05.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MONIQUE KOBAYASHI DE SOUZA REU: IUNI EDUCACIONAL 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. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável à 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. Os documentos acostados a 

exordial indicam, em tese, que a parte Reclamante não realizou a avaliação 

necessária da matéria de ordem obrigatória para a conclusão do curso 

(ED-RESPONSABILIDADE SOCIAL), conforme a porcentagem do marcador 

no portal do aluno “Andamento Geral – 60%”. A realização de tal avaliação 

em momento anterior é sustentada – exclusivamente – na afirmação da 

parte Reclamante. Optando pelo sistema dos juizados especiais, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, imprescindível que a parte autora 

demonstre o mínimo do direito que afirma possuir e, tratando-se de sistema 

eletrônico de avaliação de alunos e não tendo havido a emissão do 

respectivo recibo de sua conclusão ou outro documento que o comprove, 

haverá, provavelmente, de se produzir prova técnica (perícia no sistema 

da Instituição de Ensino)que, no caso, é vedada neste juízo. De outro lado, 

cumpre ressaltar que a “colação de grau” possui caráter festivo, tanto é 

assim que, não raro, a entrega do diploma ocorre em momento diverso 

desta celebração. Desse modo, a participação na solenidade, em data 

muito próxima, não possui qualquer efeito jurídico, ou seja, não garante o 

direito a qualquer título de graduação. Isto posto e sem prejuízo de 

posterior avaliação da competência do juízo, com fundamento no art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à 

parte Reclamada, até ulterior deliberação deste juízo: a) autorize a 

participação da parte Reclamante na “colação de grau” a realizar-se no dia 

19/02/2020, bem como, nos demais atos referentes à conclusão do curso; 

e, b) fica vedada qualquer expedição de documento referente à conclusão 

do curso em razão do objeto desta reclamação. Evidenciando a relação de 

consumo e respectiva hipossuficiência, defiro desde já a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação, bem como, intime-se 

do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias necessárias. 
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Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007032-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SIMAO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO OAB - MT25061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007032-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCAS SIMAO LISBOA REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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. O fundamento relevante da demanda resta, 

em tese, consubstanciado na alegação de negativa de relação jurídica e 

prova da negativação. 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 à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspenda o contrato em nome da parte Reclamante, 

noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança de débitos decorrentes 

deste contrato; e, c) exclua o nome da parte Reclamante do cadastro 

negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) 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, 

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 em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007093-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES FERNANDES DE MORAES RIBEIRO (REQUERENTE)

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: 1007093-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILDES FERNANDES DE MORAES RIBEIRO 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. O 

fundamento da demanda é o alto consumo nas faturas dos meses de 

setembro/2019, no valor de R$ 728,17 (setecentos e vinte e oito reais e 

dezessete centavos); e, novembro/2019, no valor de R$ 629,64 

(seiscentos e vinte nove reais e sessenta e quatro centavos). Inexiste 

outra prova indicada que sustente a ocorrência de defeito ou erro na 

leitura, além da média de consumo sustentada. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao serviço essencial, bem como, o possível registro 

negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, com fundamento no 

art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspensão das faturas dos meses de setembro/2019, no valor de R$ 

728,17 (setecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos); e, 

novembro/2019, no valor de R$ 629,64 (seiscentos e vinte nove reais e 

sessenta e quatro centavos); b) não inclusão do nome da parte 

Reclamante no cadastro negativador pelas faturas aqui contempladas e, 

se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; c) a não suspensão 

do serviço em razão das faturas aqui discutidas 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); d) a 

substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora nº 6/209111-4, 

no dia 28/02/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo 

INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos; e) emita as 

faturas seguintes conforme leitura e encaminhe para pagamento pelo 

consumidor; e, f) apresente nos autos, cópia das 3 (três) faturas de 

consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 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. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 

encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 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 Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006663-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ADEMIRSON BAKALARCZYK (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006663-64.2020.8.11.0001. 

DEPRECANTE: EDIO ADEMIRSON BAKALARCZYK REQUERIDO: 

AGROPECUARIA MAGGI LTDA, GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME Visto. I – Cumpra-se como 

deprecado, servindo cópia de mandado, nos termos do §1º, do art. 18, da 

Lei n. 9.099/95. II – Após, devolva-se ao Juízo de origem. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006194-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I R B EDUCACIONAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRMAX FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006194-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: I R B EDUCACIONAL EIRELI - ME REQUERIDO: CIRMAX 

FERREIRA DE LIMA Visto. I – Cumpra-se como deprecado, servindo cópia 

de mandado, nos termos do §1º, do art. 18, da Lei n. 9.099/95. II – Após, 

devolva-se ao Juízo de origem. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006663-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ADEMIRSON BAKALARCZYK (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006663-64.2020.8.11.0001. 

DEPRECANTE: EDIO ADEMIRSON BAKALARCZYK REQUERIDO: 

AGROPECUARIA MAGGI LTDA, GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME Vistos. CHAMO O FEITO Á 
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ORDEM e revogo a decisão de id. 29332399. Solicite-se do Juízo 

Deprecante as peças necessárias para o cumprimento desta Carta, em 

especial a contestação. Vencido o prazo de 60 dias e não havendo 

resposta, devolva-se ao juízo de origem. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004508-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DR. ELSON TAVEIRA A. FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004508-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: DR. 

ELSON TAVEIRA A. FILHO Vistos. CHAMO O FEITO Á ORDEM e revogo a 

decisão de id. 29164486. Atendidos os requisitos formais do § 1º, do 

artigo 18 da Lei 9.099/95, determino à Secretaria designe data para 

realização do ato, comunicando o Juízo Deprecante e intimando as partes. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA VINHA BITTAR TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO OAB - MT20786/O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT23250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003202-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THELMA VINHA BITTAR TEODORO REU: BRASIL VEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS 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, a 

contratação do seguro junto ao veículo indicado na inicial, bem com, 

indenização de sinistro decorrente de furto. A relevância do fundamento 

está na demonstração do pagamento da indenização da apólice, bem 

como a ausência de transferência de propriedade junto ao órgão de 

trânsito gerando, tal omissão, débitos indevidos em nome do Reclamante. 

De outro lado, é cristalino o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, mormente porque o Reclamante não pode ser obrigado a suportar 

dívidas e registros cadastrais negativos dos quais não contribuiu. Isto 

posto, com fundamento no art. art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela cautelar, determinando à Empresa Reclamada que: a) promova a 

transferência do veículo descrito na inicial conforme “recibo” juntado; e, b) 

no mesmo ato, promova também a exclusão dos débitos em nome da parte 

Reclamante no cadastro do referido veículo, em data posterior ao 

pagamento da apólice, tudo no prazo de 10 (dez) dias. Fixo multa simples 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo descumprimento injustificado 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, 

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 em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006810-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALCANTARA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006810-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERLEY ALCANTARA DE MEDEIROS REQUERIDO: L. 

S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR 

Vistos, etc. Relatório. Pretende a parte Reclamante a rescisão do contrato 

acostado à inicial, no valor total de R$ 41.880,00 (quarenta e um mil, 

oitocentos e oitenta reais), onde efetivado pagamento parcial, com o não 

cumprimento, em tese, da obrigação da parte Reclmada. 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. Considerando 

que o teto de alçada fixado para os juizados especiais é de 40 (quarenta) 

salários, o que equivale hoje a R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais), quando representada à parte por advogado, é de se 

reconhecer a incompetência do juízo. No caso, não se está a discutir 

parcela do referido contrato, mas a sua rescisão integral, devendo o valor 

da causa representar, necessariamente, o valor do contrato nos termos 

do art. 259, V, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º, IV da Lei nº 

9.099/95, reconheço a incompetência do juizado especial, julgando extinta 

a 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006802-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALCANTARA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006802-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERLEY ALCANTARA DE MEDEIROS REQUERIDO: L. 

S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA RECONVINDO: LUIZ ANTONIO 

LEMOS JUNIOR Vistos, etc. Relatório. Distribuição em Duplicidade. 

Pretende a parte Reclamante a rescisão do contrato acostado à inicial, no 

valor total de R$ 41.880,00 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais), 

onde efetivado pagamento parcial, com o não cumprimento, em tese, da 

obrigação da parte Reclamada. 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. Considerando que o teto de alçada fixado para os 

juizados especiais é de 40 (quarenta) salários, o que equivale hoje a R$ 

41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), quando representada à 

parte por advogado, é de se reconhecer a incompetência do juízo. No 

caso, não se está a discutir parcela do referido contrato, mas a sua 

rescisão integral, devendo o valor da causa representar, 

necessariamente, o valor do contrato nos termos do art. 259, V, do CPC. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º, IV da Lei nº 9.099/95, reconheço a 

incompetência do juizado especial, julgando extinta a 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. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006809-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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YURI YOSEF GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO OAB - 738.216.831-04 

(REPRESENTANTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006809-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: YURI YOSEF GOMES DE SOUZA REPRESENTANTE: HAVA 

ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Relatório. YURI YOSEF GOMES DE SOUZA, representada 

por sua irmã HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO, pretende a 

liberação do beneficio bloqueado, em tese, pela Reclamada, juntamente 

com indenização por danos morais. 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. A legitimidade “ad causam” para o 

sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95: “... § 1o Somente serão admitidas a propor ação 

perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas. ...” Os Juizados Especiais 

objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, 

pessoa física ou, o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual 

somente estes podem ser partes no respectivo processo. Concluo, 

portanto, que a referida parte não se enquadra no rol taxativo de 

legitimados para demandar perante o Juizado Especial Cível. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. Plano de Saúde. 

autora incapaz representada por sua filha. Impossibilidade de litigar nos 

juizados especiais cíveis. Art. 8º, § 1º, i, da lei n. 9.099/95. NULIDADE DA 

SENTENÇA QUE CONSIDEROU A FILHA DA AUTORA COMO COAUTORA, 

QUANDO SE TRATAVA APENAS DE REPRESENTANTE LEGAL. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.” (TJRS – 

4ª T – RI nº 71005875513/RS – rel. juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes 

da Silva – j. 03/06/2016 – DJe 06/06/2016). Grifei. “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito e dano moral. ação proposta por menor de idade. Incapaz. 

Impossibilidade de exercer pretensão no âmbito dos juizados especiais 

cíveis. Vedação legal prevista no art. 8º, §§ 1º e 2º, lei 9099/95. 

Inexistência da figura da representação do âmbito desta justiça 

especializada. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, DE 

OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJRS – 3ª T - RI nº 71007494545/RS – 

rel. juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 24/05/2018 – DJe 29/05/2018). Grifei. 

Isto posto, com fundamento no artigo 8º, § 1º, inciso I, c.c. art. 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa, 

JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem apreciação 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. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003557-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA LEAO NASSARDEN DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003557-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NUBIA LEAO NASSARDEN DE ABREU REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 procedimento previsto na 

Lei nº 9.099/95, impede a apreciação de mérito, quando da ocorrência da 

contumácia. “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; ...” Nesse sentido: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 

9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a 

qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme 

regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.” 

(TJMT – TR – RI nº 691038920158110001/2016 – j. 19/10/2016 - DJE 

19/10/2016) A intenção do legislador é de um lado, desestimular a 

movimentação inócua de reclamações que devem ser céleres e, de outro, 

facilitar a sua extinção privilegiando o interesse da parte Reclamante. 

Ocorre que, diante do pedido constante da petição inicial - de ausência de 

relação jurídica – e da contestação apresentada com documentos, 

indicando inclusive a possível contratação do débito, conclui-se que a 

ausência da parte Reclamante na audiência conciliatória se operou em 

razão deste motivo, impondo, portanto, a necessária avaliação da má-fé 

processual. Note-se que a parte Reclamante sequer impugnou a 

contestação apresentada, preferindo a omissão (ausência ao ato 

processual), para o não enfrentamento das provas trazidas na 

contestação. De outro lado, a propositura de reclamação judicial 

(aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor 

para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela 

indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da 

má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V do CPC). Deste 

modo, demonstrada, em tese, a existência do débito em contestação e 

evidenciada a litigância de má-fé pela parte Reclamante na ausência 

deliberada em audiência, deve esta responder pelo ilícito processual, em 

conjunto com a extinção determinada na Lei 9.099/95 (contumácia). Isto 

posto, com fundamento no art. 51, I, §2º e art. 55, ambos da Lei 9.099/95 

c.c. Enunciado 28/FONAJE c.c. art. 80, II, V e art. 334, §8º, ambos do CPC, 

reconheço a contumácia e litigância de má-fé para condenar a parte 

Reclamante: a) no pagamento das custas processuais, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito; b) em multa de 2% (dois por cento) sobe o 

valor da causa, em favor do Estado; e, c) ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, em favor da parte Reclamada, bem como honorários de advogado, 

estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidos ao advogado da 

parte Reclamada, se houver, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. 

Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, as 

multas acima fixadas (itens “b” e “c”), serão calculadas sobre esse teto 

(três salários mínimos), nos termos do art. 81, §2º, do CPC. Havendo 

pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do 

item “a”, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º e §4º, do 

CPC. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DA MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC - REQUISITO DE 

ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA PENALIDADE 

IMPOSTA - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recolhimento da multa imposta 

com fundamento no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil revela-se 

como requisito de admissibilidade da impugnação recursal. Precedentes. 2. 

De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja 

beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em 

questão, pois "o benefício da assistência judiciária não tem o condão de 

tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide." 

(EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS). 3. Embargos de Declaração não 

conhecidos.” (STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 102360/SP 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2011/0221053-0 – REL. MIN. MARCO BUZZI – J. 

07/08/2012 - DJe 03/09/2012). Grifei. Fica revogada, eventual decisão 

antecipatória já deferida. Sem aplicação o art. 55, da Lei nº 9.099/95, 
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tendo em vista o reconhecimento da litigância de má-fé. Transitada em 

julgado certifique-se, intimem-se e oficie-se à Procuradoria Geral do 

Estado dando conhecimento da condenação, bem como, registre-se em 

Secretaria. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009218-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KNIPPELBERG DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009218-88.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: ADRIANO KNIPPELBERG DE MORAES Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. A parte Exequente noticiou a quitação 

do débito entre as partes, fora dos autos, demonstrando desinteresse no 

prosseguimento da execução. Isto posto, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência JULGO EXTINTA a execução sem julgamento de mérito, 

podendo ser movimentada por simples petição, se necessário. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, arquivamento. Publicada no 

sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009218-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KNIPPELBERG DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009218-88.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: ADRIANO KNIPPELBERG DE MORAES Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. A parte Exequente noticiou a quitação 

do débito entre as partes, fora dos autos, demonstrando desinteresse no 

prosseguimento da execução. Isto posto, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência JULGO EXTINTA a execução sem julgamento de mérito, 

podendo ser movimentada por simples petição, se necessário. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, arquivamento. Publicada no 

sistema. 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: 1000031-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000031-22.2020.8.11.0001 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: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES - MT27366/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 30/03/2020 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, 14 de 

fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004072-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINA CARVALHO CARVIELLI REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Conforme se colhe do petitório de Id. 

nº 28969655 a parte devedora realizou o depósito não com finalidade de 

pagamento, mas sim para o fim de garantia do juízo a fim de opor 

embargos à execução. Atente-se a Secretaria para a realização das 

conclusões, eis que ainda não houve o decurso do prazo legal para a 

oposição dos embargos pela parte. Posto isso, aguarde-se o decurso do 

prazo ou a oposição dos embargos à execução, vindo-me na sequência 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006843-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADEL NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006843-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JADEL NUNES 

DA SILVA 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: 30/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006847-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANUZIA LAURIANA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006847-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANUZIA 

LAURIANA FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI 

TOCANTINS SILVA 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: 4ª JEC Data: 30/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 278 de 426



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON ANUNCIACAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO OAB - MT6555/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Cuida-se de execução de título extrajudicial. Não há que se falar 

em excesso de execução, porquanto o valor ora executado refere-se aos 

honorários contratuais previstos na “Cláusula Segunda – Os Honorários e 

o Prazo” do título ora executado (Contrato de Prestação de Serviços 

Profissionais), ajustados no montante de 35% dos valores advindos da 

ação trabalhista. Logo, resta claro que o exequente está executando 

exatamente o que foi estabelecido no contrato. Considerando (a) o valor 

expressivo do débito; (b) o manifesto interesse da parte executada em 

efetuar o pagamento da dívida de acordo com sua capacidade financeira; 

(c) que o exequente encontra-se desempregado; (d) que as partes podem 

transigir a qualquer tempo; DETERMINO seja designada audiência de 

conciliação, buscando por fim à execução. Intimem-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007468-51.2019.8.11.0001

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:

ELIGIANE BRUNA MORAES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007468-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

REQUERIDO: ELIGIANE BRUNA MORAES DE ARAUJO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006850-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006850-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN 

RODRIGUES DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA 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: 4ª JEC Data: 30/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006856-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006856-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZILDA DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA 

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: 30/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006864-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES MARILZE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006864-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRTES MARILZE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA ROCHA 

POLO PASSIVO: UNIC 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: 4ª JEC Data: 30/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006867-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1006867-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

PEREIRA DE LIMA 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: 

30/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006875-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CUSTODIO (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)

 

PROCESSO n. 1006875-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

CUSTODIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA 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: 30/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006877-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHARISSA TAMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006877-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHARISSA 

TAMARA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006878-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHARISSA TAMARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006878-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RHARISSA 

TAMARA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYLIA ESTEVES (REQUERENTE)

CARLA CRISTINY ESTEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006888-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARYLIA 

ESTEVES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE ESTEVES 

FERREIRA SAMPAIO, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 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: 

30/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006915-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBIO QUINTINO 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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006915-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUZEBIO 

QUINTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 30/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILEIA DOS SANTOS COSTA (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)

 

PROCESSO n. 1006918-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUSILEIA DOS 

SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 

30/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006931-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA (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 BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006931-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

QUEIROZ PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 30/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006939-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE OSTERNO BAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006939-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAYNE 

OSTERNO BAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 
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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: 

30/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006521-60.2020.8.11.0001

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

FERNANDO VALERIO DOS SANTOS OAB - 008.638.191-17 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006521-60.2020.8.11.0001 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: 

HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 16:20 , 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, 17 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006606-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HIROSSE SHIMIZU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006606-46.2020.8.11.0001 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: 

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - MT5026-N , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 16:30 , 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, 17 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006960-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANE DA SILVA FARIAS (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. 1006960-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEANE DA 

SILVA FARIAS 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: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006965-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CAMILA VILELA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO OAB - MT18531/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006965-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA CAMILA 

VILELA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO SERGIO DE 

SOUSA CORDEIRO POLO PASSIVO: CLINICA VETERINARIA DO POVO 

CUIABANO 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: 4ª JEC Data: 30/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006966-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANE DA SILVA FARIAS (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. 1006966-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEANE DA 

SILVA FARIAS 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: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004702-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELI CLARA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1004702-88.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.716,58 ESPÉCIE: [Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELI CLARA FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA DERCY 

GONÇALVES, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78152-130 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Banco BMG, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos 
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do processo acima identificado, nos termos da decisão 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. LIMINAR: "Vistos, Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela parte reclamante na qual pretende ter cessado desconto 

realizado em sua folha de pagamento, porquanto não teria realizado tal 

contratação. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e cumulativamente o perigo de dano. 

Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o contrato que origina 

o desconto não fora por ela contratado. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a comprovação de que efetivamente 

vem experimentando a dedução, fato que está comprovado nos autos pela 

documentação que aparelha o pedido. Quanto ao perigo de dano esse 

resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da cobrança do débito que contesta em juízo, uma vez que 

tal fato resulta na diminuição de seus rendimentos. 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 que a reclamada SUSPENDA a 

cobrança objeto da presente demanda lançada em desfavor da parte 

reclamante. Oficie-se à Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá para o 

fim de afastar a cobrança, dando assim cumprimento à presente 

deliberação. Determino, de outro tanto, que seja realizado o bloqueio da 

margem disponível à parte reclamante no montante do contrato objeto dos 

autos a fim de afastar a possibilidade de irreversibilidade da medida. Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 17 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: 1006983-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006983-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO 

ALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES 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: 30/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012359-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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 do patrono da parte recorrida para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014339-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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: 1006991-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006991-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUDSON 

CORDEIRO PANTALEAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO 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: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019237-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA SIQUEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019237-56.2019.8.11.0001 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: 

EMANUEL TORRES FRANCA - MT19110/A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 12:20 , 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, 17 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005186-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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))

 

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: 1005183-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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))

 

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: 1006995-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY PINHEIRO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006995-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANY 

PINHEIRO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BEATRIZ PINHEIRO 

BASILIO 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: 4ª JEC Data: 30/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006999-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSEIAS LUIZ 

FERREIRA POLO PASSIVO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS 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: 30/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017185-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY LOSMINA CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ MULLER (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: 1007016-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ASSIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007016-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

ASSIS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES 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: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007020-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJANAN SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1007020-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DJANAN SILVA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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: 30/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006154-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DAMIANI (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: 1007036-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON MANCINE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007036-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIKON 

MANCINE ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 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: 30/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYLIA ESTEVES (REQUERENTE)

CARLA CRISTINY ESTEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1006888-84.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MARYLIA 

ESTEVES e outros RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos o histórico de 

cobrança/pagamento (obtido junto ao sítio eletrônico da reclamada) 

referente à matrícula objeto da demanda, bem como o contrato de locação 

junto a Callidiam de Souza e Silva. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006939-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE OSTERNO BAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1006939-95.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JAYNE 

OSTERNO BAGUNDES RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO DECISÃO 

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, bem como autos comprovante de negativação original 

e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do débito 

(consulta de balcão). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012669-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA FIGUEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004737-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY BENEDITA DA MATA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004737-48.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: PHOTOGENIC 

STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO(A): FRANCIELY 

BENEDITA DA MATA DE OLIVEIRA Vistos, Cite-se a parte executada, 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. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007062-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA VAZ CAMPOS (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. 1007062-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELA VAZ 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 
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das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009168-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH JUNIOR (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: 1000753-56.2020.8.11.0001

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:

RAQUEL TOLOI (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: 1013353-46.2019.8.11.0001

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:

ITON DE OLIVEIRA BORGES (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: 1001955-68.2020.8.11.0001

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:

SUELBER FERREIRA DA SILVA (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: 1007090-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTOM MAURO VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007090-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILTOM MAURO 

VIANA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 31/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007091-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO SILVA CARDOZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007091-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

SILVA CARDOZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELE LACERDA 

GENNARI GOMES DA SILVA 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: 31/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

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))

 

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: 1007111-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHENE FERNANDA BENEDITA CARNEIRO PACHECO (REU)

 

PROCESSO n. 1007111-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: SCHENE FERNANDA BENEDITA CARNEIRO PACHECO 

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: 

31/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013583-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

 

Intimo o patrono da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao 

Recurso interposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007124-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

M A DE SOUZA PRADO - ME (REU)

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1007124-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORAH 

CRISTINA DE ARRUDA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: M A DE SOUZA PRADO - ME 

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: 

4ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007476-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUBIVAM SEBASTIAO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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: 1012990-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAEZA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-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))

 

Procedo a intimação do patrono da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso interposto no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012110-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE DELGADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008951-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORIEL OLIVEIRA DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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: 1007136-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE PEDROSA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007136-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANILDE 

PEDROSA DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 31/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001971-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA (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: 1007154-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ROCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007154-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCUS 
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VINICIUS ROCCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA ZAMPRONI 

BRANCO 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: 

31/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007155-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007155-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDETE 

GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERICA DE JESUS FRANCA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA 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: 

31/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007172-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN FROIO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007172-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

BRAGA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: ELEN FROIO DO AMARAL 

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: 

31/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013489-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BALBINO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1013489-43.2019.8.11.0001 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: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 31/03/2020 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, 17 de 

fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PORTUGAL FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000282-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA DE PORTUGAL FIGUEIREDO REQUERIDO: UNIMED 

NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos, Peticiona a parte 

reclamante informando o descumprimento da liminar. Em razão da petição 

de ID. 29281454, vislumbra que a parte reclamada não autorizou o 

funcionamento do Plano de Saúde da Requerente, 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. 27837762, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Defiro ainda, a inclusão no polo passivo da presente 

demanda a empresa SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, 

estendendo a ela os efeitos da medida liminar deferida no ID. 27837762. 

Ante a proximidade da audiência, designe-se nova data para o ato, 

conforme a pauta do juízo. 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 em regime de plantão, 

fazendo constar a presente decisão no mandado. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061566-60.2019.8.11.0041

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

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

VERALDINO TEODORO DE SOUZA OAB - 177.831.276-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1061566-60.2019.8.11.0041 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: 

JULIO CESAR LOPES DA SILVA - MT15348-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

31/03/2020 Hora: 09:50 , 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, 17 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007180-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO MAXIMIANO DA SILVA (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. 1007180-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAPOLEAO 

MAXIMIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 
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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: 

31/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: TAM LINHAS AEREAS S/A. 

Endereço: R. verbo divino, 2001, complemento: andar 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

13, 15, 16 e 17, CONJ 31, 32, 42, 51, 52, 61, 62, 81, 82, 101, 102, 121, 

122, 131, 132, 151, 161, 171 e 172, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), 

Sao Paulo/SP – CEP: 04.719-002 Senhor(a) TAM LINHAS AEREAS S/A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial 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, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, no 

endereço abaixo indicado: Rua: Tenente Alcides Duarte de Souza, n° 275, 

Bairro: Duque de Caxias, Cuiabá-MT. (Lateral do 44° Batalhão de Infantaria 

Motorizada) Telefone: (65) 3317-7400. Horário de Atendimento: 09h00min 

as 12h00min/ 14h00min as 17h00min PROCESSO N. 

1000031-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.135,95 ESPÉCIE: 

[Extravio de bagagem, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: JOICEANA PATRICIA OLIVEIRA 

FONTES Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - 

MT27366/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AEREAS S/A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011958-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UEBERSON VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011958-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UEBERSON VIEIRA ALVES REQUERIDO: GRUPO AVENIDA 

S.A Vistos, A parte devedora peticiona informando o depósito de valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, requerendo a continuidade 

do pagamento em outras duas parcelas. Tendo a parte credora 

manifestado expressa anuência ao pleito tenho que nenhum óbice se 

verifica ao acolhimento do pleito de parcelamento. Posto isso, defiro o 

pedido e determino seja a parte devedora intimada para realizar os 

pagamentos mensais e sucessivos, informando nos autos a sua 

efetivação. Comunicado o pagamento intime-se a parte credora para 

manifestar-se a respeito, vindo à conclusão na sequência. Defiro desde já 

o levantamento do valor depositado no petitório de Id. nº 28854779, 

mediante o Alvará Eletrônico n° 586464-P / 2020. Intimem-se. Cumpra-se 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NUNES PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002862-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIENE NUNES PALMA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, Tendo em vista o cancelamento 

do Alvará em razão de erro na digitação dos dados na sua confecção, 

determino seja renovada a expedição com os dados informados no 

petitório de Id. nº 28249474. Defiro o levantamento do valor através do 

Alvará Eletrônico n° 586830-0 / 2020. Intime-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004326-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004326-39.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLAITON DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado mediante 

expedição do Alvará Eletrônico n° 588156-0 / 2020. Intime-se a parte 

reclamada para, no prazo de quinze dias, comprovar o pagamento do 

saldo remanescente, sob pena de penhora. Registro desde já que não são 

devidos os honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC em face do Enunciado 

97 do Fonaje. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010592-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MANOEL DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010592-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO MANOEL DA SILVA COSTA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ 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. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009296-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LEMOS FLORES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009296-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIA LEMOS FLORES FERREIRA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, Recebo o recurso 

inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, 

caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007055-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007055-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMARA DA SILVA REQUERIDO: OI 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. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005164-45.2020.8.11.0001

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:

CRISTIELE MUNIS DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO I- Cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial. 

II- Todavia, conforme se colhe dos autos, a parte reclamada reside na 

comarca de Várzea Grande 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 art. 4º, I, 

da Lei 9.099/95, é de que a demanda será proposta no domicílio do réu. 

Logo, é imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, porquanto a 

parte reclamada reside em comarca diversa. De outra banda, encontra-se 

permissível em se tratando do Juizado Especial Cível 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). 

III- 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 Várzea Grande. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005211-19.2020.8.11.0001

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:

IVANE DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO I- Cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial. 

II- Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte reclamada reside na 

comarca de Várzea Grande 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 art. 4º, I, 

da Lei 9.099/95, é de que a demanda será proposta no domicílio do réu. 

Nesse enfoque, resta cogente o reconhecimento da incompetência desse 

Juizado, porquanto a parte reclamada reside em comarca diversa. De 

outra banda, encontra-se permissível em se tratando do Juizado Especial 

Cível 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). III- 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 Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto 
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Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO EDUARDO MILHOMEM SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos. O pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da 

cobrança levada a efeito pela reclamada em razão de débito que sustenta 

existir em desfavor da parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade 

Consumidora estaria registrando quantidade inferior àquela efetivamente 

consumida deve ser deferido. 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. Exame perfunctório da 

documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende 

a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica a fatura carreada aos autos, há o débito no valor de 

R$10.150,54 (dez mil cento e cinquenta reais e cinquenta e quatro 

centavos), com vencimento em setembro de 2019. A par disso, é cediço 

que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma 

unilateral, sem a presença da parte interessada e a revelia de órgãos 

administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se revestem 

da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a 

cobrança de faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de 

um lado há em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e 

de adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de 

outro deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista 

que o procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está 

ocorrendo situação irregular na determinada unidade consumidora. De 

fato, a providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve 

registro a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao 

invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da 

situação posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do débito apontado pela requerida em 

desfavor da requerente no montante de R$10.150,54 (dez mil cento e 

cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente a fatura do mês 

de setembro de 2019, no valor de R$4.961,61 e no valor de R$5.188,93; 

(2º) que RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 

6/263400-4, no prazo de 05 (cinco) horas; e (3º) que se ABSTENHA de 

promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 

6/1949322-0, nos cadastros de proteção ao crédito. Deverá o Sr. Meirinho 

informar na certidão o horário final da diligência. Para caso de 

recalcitrância fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais) com 

reversão à parte reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

decisão no mandado. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006781-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006781-40.2020.8.11.0001. AUTOR: JONAS 

COSTA DA SILVA REU: OI S/A Vistos, Cuida-se de pedido liminar 

formulado por JONAS COSTA DA SILVA na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexiste o débito apontado pela reclamada OI S/A registrado no rol de 

inadimplentes, uma vez que o débito encontra-se quitado. 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 é inexistente, posto que 

o valor inscrito nos órgãos de restrição ao crédito encontra-se quitado. 

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 parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com os débitos apontados pela reclamada junto ao 

SERASA, no valor de R$ 137,41 ( cento e trinta e sete reais e quarenta e 

um centavos) 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). 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061566-60.2019.8.11.0041

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

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

VERALDINO TEODORO DE SOUZA OAB - 177.831.276-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061566-60.2019.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: VERALDINO TEODORO DE SOUZA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERS PARTS” formulada 

por Veraldino Teodoro de Souza em desfavor de Águas Cuiabá S/A 

postulando a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar o 

restabelecimento do serviço de abastecimento de água. Defiro a 

concessão da medida. Sustenta a parte reclamante que teve o serviço de 

fornecimento de água suspenso em razão de faturas já contestadas em 

outra demanda judicial na qual fora reconhecida a insubsistência das 

cobranças retratadas nas faturas carreadas àquele feito. Conforme se 

evola da documentação carreada aos autos a determinação judicial 

verificada na ação primitiva não fora exclusivamente para o fim de 

reconhecer como inexistentes os débitos contestados judicialmente, mas 

também tendo sido determinado à reclamada que realizasse a “emissão de 

novas faturas de acordo com o consumo efetivamente registrado”. 

Todavia, conforme se pode concluir, aquelas cobranças tem sua origem 

no ano de 2017, sendo certo que as faturas mais recentes encontram-se 

quitadas, fato que de pronto indica a impossibilidade de suspensão do 
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serviço, dado ao fato de que aquelas faturas que, em tese, dariam abrigo 

à suspensão do serviço registram data pretérita, que não mais autoriza a 

medida de suspensão do serviço, frise-se, essencial nos termos da lei. 

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA COMO MEIO DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO ATUAL. 

PRECEDENTES DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Mostra-se ilegal, 

injusto e irrazoável o procedimento da fornecedora de água (CORSAN), 

por meio do seu preposto, em cortar o fornecimento deste bem essencial 

em propriedade da recorrente, quando se tratar de débito antigo, 

porquanto, dispõe a concessionária de meios próprios para efetuar a 

cobrança. Contudo, na hipótese de débito atual, o entendimento 

jurisprudencial é pela viabilidade da suspensão do serviço. RECURSO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. (Apelação Cível 

Nº 70049679707, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 28/09/2012) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS 

PRETÉRITAS. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU A CONFIGURAÇÃO DO 

ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO 

DOS ARTS. 40 DA LEI 11.445/07; 186, 407, 927 E 944, DO CÓDIGO CIVIL E 

4º DA LEI 8.177/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA 

ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser 

inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por 

violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição 

de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do 

prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O Tribunal de 

origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: 

"Além disso, conforme se infere dos autos de processo, a suspensão do 

fornecimento de água se deu por conta pretérita. A própria ré afirmou que 

o débito inadimplido se refere ao consumo do mês de janeiro de 2016 (f. 

239) e o corte ocorreu apenas em abril de 2016. Nessa hipótese, a 

suspensão do serviço configura abuso de direito, vedado pelo 

ordenamento jurídico em vigor (art. 187 do Código Civil1). Isso porque a ré 

deixou de considerar a finalidade social do serviço e excedeu seu direito 

subjetivo quando se utilizou da interrupção como ferramenta para receber 

dívida pretérita. Por isso, embora seja regular a cobrança, a conduta da 

empresa ré é passível de indenização." (fls. 331-332, e-STJ). 3. Para 

modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo 

do quantum de indenização por dano moral decorrente da suspensão do 

fornecimento de água, seria necessário exceder as razões colacionadas 

no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme 

Súmula 7/STJ. 4. O STJ consolidou que o valor da indenização por dano 

material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar 

ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos 

morais foi fixada no montante de 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor. 5. 

Recurso Especial não conhecido. (REsp 1739118/MS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

20/11/2018) Ademais, tendo em vista o fato de que a parte reclamante traz 

a juízo a questão com o fim de buscar solução ao conflito de interesses, 

entendo que está amparada 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 água 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 serviço de fornecimento de água junto à matrícula nº 

504096-5. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

decisão. 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- Designe-se 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se, em regime de 

plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005464-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TEIXEIRA GIROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005464-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA TEIXEIRA GIROTO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor mediante o Alvará Eletrônico n° 586482-8 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009316-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THAYZA LOPES (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009316-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA THAYZA LOPES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Houve o pagamento da obrigação com 

a concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto 

isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 586312-0 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008342-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA SIQUEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIUA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DUARTE OAB - SP365583 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008342-36.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JUCIMARA SIQUEIRA CASTRO EXECUTADO: CAIUA - 

DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 586323-6 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE FERREIRA BALDOINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006782-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRE FERREIRA BALDOINO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 586331-7 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006014-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006014-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONICE LEITE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 586336-8 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008904-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRY BRITO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008904-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IANDRY BRITO TORRES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 586341-4 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010368-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010368-07.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU EXECUTADO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor mediante o Alvará Eletrônico n° 586451-8 

/ 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016677-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016677-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos, Peticiona a parte reclamada informando nos autos que realizou 

o pagamento convencionado no acordo já homologado, postulando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC. A certidão de 

lavra do Sr. Gestor no Id. nº 29075775 confirma a ocorrência do 

pagamento, tendo sido satisfeito o acordo com a ocorrência do pagamento 

estipulado entre as partes. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, 

declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO AQUINO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003591-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO AUGUSTO AQUINO TAQUES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor mediante o Alvará Eletrônico n° 586475-5 

/ 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005866-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO MACEDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005866-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CESAR RIBEIRO MACEDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com 

a concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto 

isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor mediante o Alvará Eletrônico n° 

586480-1 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003533-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor mediante o Alvará Eletrônico n° 586816-5 

/ 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006568-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERIK BRUNO ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor mediante o Alvará Eletrônico n° 586823-8 / 2020. Intimem-se. 

Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004135-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 586924-2 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASTRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002625-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO CASTRO DE MELO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 586928-5 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011885-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA LEIA DA SILVA OAB - MT12164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM PARTICIPACOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011885-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEONICE SANTANA DUARTE REQUERIDO: TIM 

PARTICIPACOES S.A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 588153-6 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013199-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CASSIO DA SILVA PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013199-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTA CASSIO DA SILVA PADUA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 588181-1 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1002375-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ORDENADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002375-73.2020.8.11.0001. 

ORDENANTE: MAGNA SILVA GARCIA ORDENADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega que a decisão de concessão 

da liminar padece de omissão, porquanto deixou de analisar o aditamento a 

inicial. II- Conheço os embargos porquanto tempestivamente opostos. No 

mérito, impõe-se acolher os embargos. Com efeito, após detida 

averiguação constata a apartação que embora esse juízo tenha concedido 

a liminar, olvidou-se quanto ao aditamento a inicial, na qual a parte 

reclamante requer a suspensão da fatura de setembro/2019, bem como 

que se abstenha de realizar a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica na residência, de modo que passo a julgar em seguida. Conforme 

a decisão prolatada, a fatura questionada possui a principio, 

inconsistência em relação à titularidade porquanto a residência 

encontra-se alugada a terceiro, e que, portanto a reclamante não seria a 

titular do débito. Tendo em vista o fato de que a 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. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Sobre isso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

ACOLHIMENTO. Constatando-se omissão no julgado, acolhem-se os 

Embargos de Declaração para, sanando-a, aperfeiçoar a prestação 

jurisdicional, sem, contudo, imprimir-lhe efeito modificativo . (TST - 

ED-AIRR: 311006920095020262, Relator: João Batista Brito Pereira, Data 

de Julgamento: 09/03/2016, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

11/03/2016) Posto isso, Acolho os embargos para, sanando a omissão 

apontada, determinar à reclamada que SE ABSTENHA de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à residência ligada a UC nº 6/781182-1 ou 

já o tendo feito, que promova o seu restabelecimento, hipótese que anoto 

o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua 

certidão o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a 

suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda, qual seja a fatura 

referente ao mês de setembro/2019, no valor de R$ 246,67 (duzentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), bem assim determino 

que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição dos dados do 

reclamante no rol de inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão 

não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, 

mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes ao período 

objeto da demanda (abril/2017). Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais), esclareço que 

essa multa é a mesma da decisão Id 29215629, assim em caso de 

descumprimento de qualquer medida aplicar-se-á essa multa e não a soma 

das duas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005423-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005423-40.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA RECLAMADO(A): CONDOMINIO 

CENTRO EMPRESARIAL CUIABA S E N T E N Ç 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. Intimem-se. Após, arquive-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010385-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDI BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010385-43.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ORAIDE BATISTA 

DOS SANTOS RECLAMADO(A): WALDI BATISTA DOS SANTOS S E N T E 

N Ç 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. 

Intimem-se. Após, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018384-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CODOMINIO DELLA ROSA II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BORTOLETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018384-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CODOMINIO DELLA ROSA II EXECUTADO: RODRIGO 

BORTOLETO S E N T E N Ç A Vistos, Informado o pagamento do débito, 
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com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Arquivem-se 

os autos. 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: 1006835-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MAGALHAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006835-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARGARIDA 

MAGALHAES LEITE 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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS FRANCK DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Vistos, DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

depositado mediante expedição de alvará. Intimem-se. Após, arquivem-se 

os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004504-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRENE PAULINO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (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 Intime-se a parte executada para que 

proceda ao pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescida ao valor da condenação à multa de 10% (dez por 

cento), prevista no artigo 523, §1º, do CPC. Cumprida a obrigação, 

intime-se a parte adversa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos, sob pena de preclusão. Não cumprida à obrigação, retorne os 

autos conclusos. Intime-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: 1006841-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PAULO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006841-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR PAULO 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006623-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-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 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

documento pessoal do sócio, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-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: 1006852-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON PADILHA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006852-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILSON 

PADILHA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

BRUNO CAMACHO DE ABREU 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: 02/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006860-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FELIPE BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006860-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR FELIPE 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR 

DE NORONHA 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: 02/04/2020 
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Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006866-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIE PEDROSO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1006866-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTELA MARIE 

PEDROSO DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO 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: 02/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006871-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOUZA DE MORAES (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. 1006871-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE SOUZA DE 

MORAES 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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006893-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DA COSTA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

FELIPE RIBEIRO ARAUJO OAB - MT20193/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006893-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARTINHO DA 

COSTA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE RIBEIRO 

ARAUJO, AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO, LUCAS ALMEIDA 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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006928-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ARRUDA DA CONCEICAO (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. 1006928-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ HENRIQUE 

ARRUDA DA CONCEICAO 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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAMIRES 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 ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006930-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

RAMIRES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO ITAUCARD 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: 02/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006932-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDILSON GONCALO TORALES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006932-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELEDILSON 

GONCALO TORALES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA POLO PASSIVO: NU 

PAGAMENTOS 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: 02/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006961-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANO CAMARGO PRADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006961-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTHIANO 

CAMARGO PRADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO HENRIQUE 

GALESSO SEROR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
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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: 

02/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006972-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANO CAMARGO PRADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006972-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTHIANO 

CAMARGO PRADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO HENRIQUE 

GALESSO SEROR 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: 

07/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006977-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA 

PENHA DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI 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: 02/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006992-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA SOARES LEARDINI (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. 1006992-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANA 

SOARES LEARDINI 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: 5ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006993-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1006993-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA OLIVEIRA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO DE ARAUJO 

FERREIRA POLO PASSIVO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA. 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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006994-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA ROCHA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006994-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO DA 

ROCHA PASSOS 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: 5ª JEC Data: 02/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006997-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSICLER JULIETA SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006997-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILSICLER 

JULIETA SGUAREZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA SODRE 

DE MORAES, MARIANNA DE MENDONCA 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: 

02/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007014-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007014-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA DE 

ARRUDA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 
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AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEVISAO RONDON 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: 5ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007023-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007023-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA 

CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAYANE 

CAROLYNE GONCALVES BORGES POLO PASSIVO: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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: 02/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE BARROS RONDON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1005751-04.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

5.215,64 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de 

ligações, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JESSICA MARIA DE BARROS RONDON LOPES Endereço: 

RUA SENADOR VILAS BOAS, 266, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-430 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 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 (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DA CONDENAÇÃO: SENTENÇA ANEXA. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, 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. CUIABÁ, 17 

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: 1003609-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (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))

 

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. 1003609-90.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 18.702,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE FELIPE DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 2276, JARDIM SANTA ISABEL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-160 POLO PASSIVO: 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): JOSE FELIPE 

DOS SANTOS 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: 09:10 

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 
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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, 17 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: 1007044-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILLA FERNANDA AGUILAR DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007044-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAVILLA 

FERNANDA AGUILAR DE SOUZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIANO ALVES ROSA POLO PASSIVO: VIACAO JUINA 

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: 

5ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005955-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

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. 1005955-14.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 21.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE 

MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS Endereço: RUA 

TRINTA E NOVE, 712, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-421 

POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a): 

ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS 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: 02/04/2020 Hora: 14:20 

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, 17 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: 1020227-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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. 1020227-47.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 
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Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIANE BATISTA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, 1, - DE 1126 A 1970 - LADO PAR, 

JARDIM KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: RUA DA 

CONSOLAÇÃO, 348, 1 e 11 andar, Conjunto 11 e 11, CONSOLAÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01302-000 Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: 

AVENIDA ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-040 Senhor(a): ELIANE BATISTA DA SILVA 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: 02/04/2020 Hora: 14:40 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, 17 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: 1002810-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIRCE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-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 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 Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1002810-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

25.070,68 POLO ATIVO: Nome: ANADIRCE MARIA DA COSTA Endereço: 

RUA FENELON MÜLLER, 855, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-090 POLO PASSIVO: 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 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação 

de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. 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, 17 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: 1004036-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNDY EMANUEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004036-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENNDY 

EMANUEL DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 5ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006688-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá 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. 1006688-77.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 18.740,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água, 

Indenização por Dano Moral, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA Endereço: RUA TRINTA E UM, 

14, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-557 POLO PASSIVO: 

Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 3196, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

Senhor(a): ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA 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: 

02/04/2020 Hora: 15:00 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, 17 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: 1007073-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GABRIEL DE LARA NASCIENTO AMORIM (REQUERENTE)

SILVESTRE THEODORO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007073-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUAN GABRIEL 

DE LARA NASCIENTO AMORIM e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO 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: 02/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007077-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JAEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007077-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO JAEGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

ZAMPRONI BRANCO 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: 02/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012505-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012505-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DIONISIO LEITE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS SILVA 

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: 02/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010130-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 1010130-85.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.840,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIELE DE AMORIM SANTOS 
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Endereço: RUA NOVA OLÍMPIA, 717, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78035-040 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, 25, VILA 

PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do depósito 

realizado pela executada (id 29072755 ) e requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 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. CUIABÁ, 17 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006321-53.2020.8.11.0001

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

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

LETICYA BIANCA ALVES RAMOS OAB - 037.036.701-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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. 1006321-53.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: [Telefonia, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

LETICYA BIANCA ALVES RAMOS Endereço: RUA BARÃO VIEGAS, 17, 

qda 148, ALTOS DA SERRA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-332 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 146, 

3 Piso, Bloco A, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 

Senhor(a): LETICYA BIANCA ALVES RAMOS 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: 

02/04/2020 Hora: 15:40 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, 17 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: 1007097-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEYDMAY EMANOEL LEITE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007097-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEYDMAY 

EMANOEL LEITE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 

02/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004151-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1004151-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO LUIZ 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER RAYMUNDO 

TALHARTE 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: 31/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004174-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004174-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

TEIXEIRA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO 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: 5ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007118-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007118-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELINA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA 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: 

02/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007121-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MAROTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007121-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

MAROTO DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI 

EMPREENDEDORES MT 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: 02/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002368-81.2020.8.11.0001

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:

ERICKA REGINA PADILHA DE ASSUNCAO (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. 1002368-81.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 2.077,80 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 POLO PASSIVO: Nome: ERICKA REGINA 

PADILHA DE ASSUNCAO Endereço: RUA G-7, 54, JARDIM NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-674 Senhor(a): 

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 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: 15:40 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, 17 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 303 de 426



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002482-20.2020.8.11.0001

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:

CLAUDEMIRO RICCI (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. 1002482-20.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 10.000,04 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDEMIRO 

RICCI Endereço: RUA COXIM, 50, JARDIM UBATÃ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-740 Senhor(a): SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 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: 15:50 

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, 17 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: 1007139-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007139-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO 

FERNANDES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO 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: 02/04/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007143-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAZARO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007143-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

LAZARO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDOMIRO DE 

MORAES SIQUEIRA 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: 02/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007147-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES 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: 

02/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004570-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SANTOS CASTEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT23250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004570-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SARA SANTOS 

CASTEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA DE ABREU 

CAVALCANTI, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI 

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: 31/03/2020 Hora: 10:10 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002643-30.2020.8.11.0001

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:

Givanildo Gomes (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. 1002643-30.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 3.076,63 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 POLO PASSIVO: Nome: Givanildo Gomes 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1836, ED. WORK 

CENTER SALA 1004, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 

Senhor(a): SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 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: 16:00 

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, 17 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002650-22.2020.8.11.0001

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:

ISIS KELLY DIAS DE CARVALHO (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. 1002650-22.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 3.745,00 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 POLO PASSIVO: Nome: ISIS KELLY DIAS 

DE CARVALHO Endereço: RUA GUARANTÃ DO NORTE, 172, - DE 1971 A 

4019 - LADO ÍMPAR, JARDIM RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-600 

Senhor(a): SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 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: 16:10 

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, 17 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: 1007159-93.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007159-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDETE 

GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERICA DE JESUS FRANCA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA 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: 5ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002687-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE LUCI ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (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. 1002687-49.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ELENICE LUCI ROZA Endereço: RUA 

TREZE, LOTEAMENTO SALVADOR COSTA MARQUES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78091-334 POLO PASSIVO: Nome: VIACAO JUINA LTDA - EPP 

Endereço: Avenida JK, 3624, Quadra 04, Lote 03-A,, Setor de serviÇO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Senhor(a): ELENICE LUCI ROZA 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: 16:20 

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, 17 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005151-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLORMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005151-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO 

DA SILVA FERREIRA POLO PASSIVO: COLORMAQ COMERCIO DE 

MAQUINAS 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: 

5ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003107-54.2020.8.11.0001

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:

SIMONE FLORES (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. 1003107-54.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 3.126,88 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 POLO PASSIVO: Nome: SIMONE FLORES 

Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 749, APTO 02, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 Senhor(a): SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 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: 16:30 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 
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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, 17 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003400-24.2020.8.11.0001

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:

ROBERTO ABALEN DE SANT ANA JUNIOR (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. 1003400-24.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 11.971,01 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - 

ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO 

ABALEN DE SANT ANA JUNIOR Endereço: Avenida Aquimedes Pereira 

Lima, 870, ED. GARDEN 3 AMÉRICAS TORRE 1 APTO 201, Jardim Leblon, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-040 Senhor(a): SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - 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: 

31/03/2020 Hora: 09:00 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, 17 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA Erro de 

intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1002457-07.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDSON SANTOS CORREA Endereço: Rua A, 132, 

Areão, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-333 POLO PASSIVO: Nome: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, s/ 

n, Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública, ent, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Senhor(a): REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002544-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA CRUZ FAVALESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA Erro de 

intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1002544-60.2020.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Overbooking, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FERNANDA DA CRUZ 

FAVALESSA Endereço: RUA NICOLA SAVA LEVENTI, 286, Rua Laguna, 

csa 10, SÃO JOÃO DOS LÁZAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-840 POLO 

PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos Dumont, térreo, Sala 

de Gerência, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Senhor(a): 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 10/03/2020 Hora: 17:50 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O Vistos, I- Cuida-se de " AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA" na qual busca o reclamante que seja a reclamada compelida a 

efetuar a entrega de produto adquirido e ainda não entregue. 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, 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 a aquisição do produto relacionado cuja 

entrega era para ser realizada ainda no mês de janeiro/2020 e até a 

presente data, aproximadamente 30 dias após ainda não restou entregue. 

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, uma vez que a parte anota já ter 

efetuado o pagamento do preço ajustado, sem que tenha tido até o 

presente momento a contraprestação, isto é, a entrega do objeto do 

negócio jurídico entabulado. Por tais razões é que entendendo presentes 

os requisitos legais para a concessão da medida, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO que proceda a entrega do objeto 

Smartphone Samsung Galaxy A50 Android 9.0 Tela 6,4" Octa-Core, 

128GB 4G Câmera Tripla 25MP + 5MP + 8MP- Preto, para o que anoto o 

prazo de 10 (dez) dias. Fixo, desde já, para o caso de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). III- Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se e 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: 1005197-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DELIA GAVILAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

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 REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” na qual pretende a reclamante a concessão da 

tutela de urgência para o fim de a reclamada abster de cobrar juros pela 

transação de utilização de aplicação financeira no valor de R$ 505,11 

(quinhentos e cinco reais e onze centavos) e pela utilização do limite do 

cartão de crédito de R$ 900,00 (novecentos reais). 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. No caso vertente, 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. Ademais, ainda que os depósitos 

tenham sido feitos durante o expediente bancário, é fato que os depósitos 

em terminais de autoatendimento se sujeitam a esta conferência, motivo 

pelo qual o valor não fica imediatamente disponibilizado na conta. Aliás, 

deveria a reclamante ter se dirigido à “boca do caixa”, diante da urgência, 

onde o dinheiro é conferido pelo atendente no mesmo momento, para o 

valor ingressar imediatamente em conta, creditando-se o valor em conta. 

Destarte, ao analisar as alegações dos requerentes, conjugadas com os 

documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a existência dos 

requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de urgência, 

consistente na prova que evidencia a probabilidade do direito alegado. 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006123-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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 pedido liminar formulado por 

SELMO DE JESUS BARBOSA 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 OI BRASILTELECOM que desse causa ao 

débito levado à inscrição 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. 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 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 reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada 

junto ao SPC/SERASA, no importe de R$ 93,14 (noventa e três reais e 

quatorze centavos) com data de inclusão do dia 30/11/2019. 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). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005995-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE OLIVEIRA LAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS” na qual pretende o reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de entregar imediatamente o 

produto ofertado no site. 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. Conforme se evola dos autos, o 

reclamante alega que adquiriu um notebook pelo site da empresa 

reclamada, o qual foi entregue com defeito na tela. Após, contato com o 

suporte da empresa, houve a restituição do valor despendido para a 

aquisição do produto. Aduz que o produto retornou ao estoque, razão pela 

qual deseja a devolução do dinheiro e a substituição do produto com 

defeito. 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. No caso vertente, 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. Destarte, ao analisar as 

alegações do requerente, conjugadas com os documentos encartados 

junto à inicial, não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei 

para o deferimento da tutela de urgência, consistente na prova que 

evidencia a probabilidade do direito alegado. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005997-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 Vistos, I- Trata-se de demanda em que o 

reclamante, alegando falha na prestação do serviço, pede provimento 

para preceitar a reclamada a cumprir o contrato. II- O pedido merece 

deferimento. Nenhuma dúvida de que se estabeleceu entre as partes uma 

relação jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, 

conforme interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º 

e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou 

jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de 

destinatário final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, 

também a pessoa jurídica que desenvolve atividade, como no caso, de 

prestação de serviços (CDC, Art. 3º). Trata-se na especie de alegação de 

falha na prestação de serviços, tendo em vista que a parte Reclamada 

não procedeu com a readequação do plano e a fatura da requerente, 

conforme convencionado entre as partes. O comando do art. 14 do CDC 

prescreve que 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 
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por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Logo, a pretensão que visa a preceitar a reclamada a cumprir o contrato 

nos termos em que firmado merece guarida, haja vista que compete ao 

Estado-juiz, no exercício de seu mister, conceder a tutela específica da 

obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento (CDC, Art. 84), de modo que, sendo 

relevante o fundamento e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, mostra-se possível a concessão da tutela liminarmente, 

bem assim impor multa diária ao réu, assinando prazo razoável para o 

cumprimento da obrigação contratualmente assumida (CDC, norma citada, 

§ 4º). Posto isso, CONCEDO provimento antecipatório para DETERMINAR 

que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o contrato nos 

seus exatos termos, providenciando a solução da falha na prestação do 

serviço contratado, consistente na readequação do plano e fatura da 

requerente, conforme convencionado entre as partes, sendo em uma 

fatura única em débito em conta no valor de R$ 320,96 (trezentos e vinte 

reais e noventa e seis centavos) e 45 gigas de internet no plano pós 

celular. Para caso de recalcitrância, com fulcro no art. 297, parágrafo 

único do CPC, fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com 

reversão ao Reclamante. III- Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se e se cumpra. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006321-53.2020.8.11.0001

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

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

LETICYA BIANCA ALVES RAMOS OAB - 037.036.701-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 Vistos, I- Trata-se de demanda em que o 

reclamante, alegando falha na prestação do serviço, pede provimento 

para preceitar a reclamada a cumprir o contrato. II- O pedido merece 

deferimento. Nenhuma dúvida de que se estabeleceu entre as partes uma 

relação jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, 

conforme interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º 

e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou 

jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de 

destinatário final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, 

também a pessoa jurídica que desenvolve atividade, como no caso, de 

prestação de serviços (CDC, Art. 3º). Trata-se na especie de alegação de 

falha na prestação de serviços, tendo em vista que a parte reclamada não 

realizou a portabilidade da linha telefônica de n° (65) 99244-4295, estando 

a mesma sem os serviços desde a data da solicitação. O comando do art. 

14 do CDC prescreve que 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. Logo, a pretensão que visa a preceitar a reclamada a 

cumprir o contrato nos termos em que firmado merece guarida, haja vista 

que compete ao Estado-juiz, no exercício de seu mister, conceder a tutela 

específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento (CDC, Art. 84), de modo 

que, sendo relevante o fundamento e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, mostra-se possível a concessão da tutela 

liminarmente, bem assim impor multa diária ao réu, assinando prazo 

razoável para o cumprimento da obrigação contratualmente assumida 

(CDC, norma citada, § 4º). Posto isso, CONCEDO provimento antecipatório 

para DETERMINAR que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

com o restabelecimento da linha telefônica da parte autora de n° (65) 

99244-4295. Para caso de recalcitrância, com fulcro no art. 297, 

parágrafo único do CPC, fixo multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais), com reversão ao Reclamante. III- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se e se cumpra. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006428-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR AUGUSTO DA COSTA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA A. C. CAMPOS ODONTOLOGIA - ME (REU)

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 pedido liminar formulado por 

VITOR AUGUSTO DA COSTA SANTOS 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 PATRICIA A. C. CAMPOS 

ODONTOLOGIA - ME que desse causa ao débito levado à inscrição 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. 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 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 reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela reclamada junto ao SPC/SERASA, no importe de R$ 

100,42 (cem reais e quarenta e dois centavos) com data de inclusão do 

dia 04/jun/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). 

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: 1006537-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA MORGANA SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/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 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por 

NAIARA MORGANA SOUZA BORGES na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexiste o débito apontado pela reclamada TELEFÔNICA BRASIL 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 
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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: 1006567-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-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 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ 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 

cobrança da fatura nº 0984693777-0 levada a efeito em seu desfavor, 

bem como a abstenção em suspender seus serviços telefônicos e ainda 

abster de incluir seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 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, a cobrança objeto da demanda, fatura nº 

0984693777-0, no valor de R$ 2.937,72 (dois mil, novecentos e trinta e 

sete reais e setenta e dois centavos), bem como, que se ABSTENHA de 

suspender os serviços telefônicos e ainda de promover a inclusão de 

dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão 

do débito objeto da demanda. 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: 1006618-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO I- Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA" na qual busca a reclamante que seja a reclamada compelida a 

efetuar a entrega do diploma de conclusão de graduação no curso de 

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. II- Defiro o pleito. Conforme 

disposição expressa do Art. 300 do CPC, 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 para 

conduzir à verossimilhança da alegação vertida na inicial, porquanto resta 

demonstrado que o curso já se findou e bem assim que a reclamante o 

concluiu, sendo aprovada. Referido documento é próprio à caracterização 

da verossimilhança, uma vez que a própria reclamada certifica ter a 

reclamante concluído o curso por ela ministrado. De outro tanto o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação ressai do fato de que 

aguarda a reclamante desde meados de 2019, quando solicitada a 

expedição do diploma, sem que tenha, até o presente momento recebido o 

documento. Tal situação é suficiente para demonstrar a possibilidade de 

dano à parte reclamante, porquanto sabido que as exigências para o 

mercado de trabalho são amplas, militando, de modo imensurável a 

comprovação por meio do diploma até mesmo para fins de registro no 

órgão de classe, o qual por certo aponta maior qualificação do candidato a 

uma vaga de emprego, quer no setor público, quer no privado. Por tais 

razões é que DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que proceda a entrega do diploma de 

graduação no curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. 

Anoto o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão do processo de 

expedição e entrega do respectivo diploma, observando que, acaso haja 

atraso, arcará a reclamada com a pena pecuniária (multa) que fixo no 

montante de R$4.000,00 (quatro mil reais). 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: 1006126-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

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 pedido liminar formulado 

pela parte reclamante na qual pretende ter cessado desconto realizado em 

sua folha de pagamento por empréstimo cuja quitação assevera já ter 

ocorrido. II- O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos de 

evidência 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 

permanência da cobrança do débito que contesta em juízo, uma vez que 

tal fato resulta na diminuição de seus rendimentos. 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 que a reclamada SUSPENDA, 

imediatamente, a cobrança objeto da presente demanda, BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNAÇÃO lançada em desfavor da parte reclamante. 

Oficie-se à Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá para o fim de afastar 

a cobrança, dando assim cumprimento à presente deliberação. Determino, 

de outro tanto, que seja realizado o bloqueio da margem disponível à parte 

reclamante no montante do contrato objeto dos autos a fim de afastar a 

possibilidade de irreversibilidade da medida. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009577-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 311 de 426



DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(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 Vistos, Houve o pagamento da 

obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-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 Vistos, Houve o pagamento da 

obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

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 Vistos, Houve o pagamento da 

obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013816-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

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 

intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. Id. 

26970447), 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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015277-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA PATRICIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

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 A reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. Id. 

27554806), 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 
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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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013613-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PETRINA CHORE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

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 A reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. Id. 

26925697), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente o banco Reclamado, representado 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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014033-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

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 A reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. Id. 

27234584), 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 
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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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014804-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENA KAROLYNA DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “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”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. João A. Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito em subst. legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015213-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “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”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. João A. Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito em subst. legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019035-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “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”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. João A. Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito em subst. legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015169-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015169-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível na qual alega a reclamante que seu voo contratado junto 

à requerida sofreu atraso acarretando a perda na conexão, sendo 

realocada em um voo no dia seguinte que gerou um atraso de 10 (dez) 

horas em relação ao itinerário inicialmente contratado. Ao final pugnou pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. 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. 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, 
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para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece 

juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes 

reclamadas estão mais aptas a em 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. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, 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. 

Da analise das provas infere-se que a parte Reclamante adquiriu 

passagens aéreas da reclamada, com partida de Aracaju/SE e destino à 

Cuiabá/MT, marcada para o dia 13/08/2019, com saída às 16h50min., uma 

conexão em SP e chegada prevista ao destino final às 22hr15min do 

mesmo dia. Contudo, o voo de Aracaju a São Paulo atrasou, acarretando 

na perda do voo da conexão, sendo reacomodada para outro voo saindo 

de São Paulo às 05hrs45min. do dia 14/08/2019, tendo chegado ao seu 

destino final apenas às 07h45min., e portanto, com 10 (dez) horas de 

atraso em relação ao voo inicialmente contratado. Em sua defesa, a 

requerida aduziu em síntese que em razão da instabilidade climática na 

região da conexão ocorreu tráfego aéreo, acarretando a perda do voo em 

São Paulo, mas que acomodou a Autora em voo mais próximo possível. No 

entanto, da análise dos autos e dos documentos anexos, incontroverso 

resta o atraso do voo da parte autora, acarretando na perda do voo da 

conexão, todavia, a Reclamada realocou a Autora em voo que não 

condizia com o voo inicialmente contratado, que gerou um atraso no 

itinerário final da viagem inicialmente programada. Conforme se verifica 

dos documentos anexos aos autos a Autora deveria chegar ao destino 

final as 22hr15min. do dia 13/08/2019, contudo, chegou somente as 

07h45min. do dia 14/08/2019, gerando um atraso de aproximadamente 10 

(dez) horas. Portanto, resta inconteste a obrigação da reclamada à 

reparação dos danos de ordem moral, causados à Reclamante. Com 

efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e, 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 responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da requerida e que 

estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, já que houve 

alterações unilateral dos voos, com o consequente atraso no cumprimento 

do itinerário programado da requerente, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Registra-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a 

teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz 

de demonstrar a legalidade de seus atos, assim como não trouxe nenhuma 

prova relativa às alegações de que ocorreu tráfego aéreo, tampouco que 

não havia outro voo para reacomodar a Reclamante no mesmo dia do voo 

inicialmente contratado, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente, e de fácil 

manipulação. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

à parte reclamante, isso porque o atraso para o cumprimento do itinerário 

contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços 

contratados. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge 

da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. 

ALTERAÇÃO UNILATERAL NO VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS 

AEROPORTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. PRECEDENTES. Dano moral. A alteração 

unilateral no horário do voo dos apelantes, somado ao desgaste de terem 

de permanecer por mais de vinte e quatro horas na cidade do Panamá, 

sem qualquer assistência da companhia aérea demandada, e diante do 

limitado interregno com o qual não contavam, acarretou-lhes situação de 

extremo desgaste e não resta dúvida. Transtornos que ultrapassam o 

mero dissabor ou aborrecimento comumente verificados pelos 

passageiros do transporte aéreo, configurando efetivo abalo moral, 

passível de reparação. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento tem a função de compensar a dor injustamente causada à 

vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em 

situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum majorado para patamar 

harmonizado com a jurisprudência deste Tribunal. Honorários 

sucumbenciais sem alteração, pois já fixados no percentual legal máximo. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079120879, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 17/10/2018)”. (grifei) 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 pelos artigos 186 e 927, ambos 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 falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por TEREZINHA 

DE CASTRO MASTELARO em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A. 

para CONDENAR a Reclamada a pagar para parte Reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 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 Juiz de Direito, para 

fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Manuella Cardozo Torres Juiza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006733-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA MEDEIROS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE JANCZESKI OAB - MT12702-O (ADVOGADO(A))

NATALIA JANCZESKI BORCK OAB - MT26471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DE SOUZA CAPESTANA (REU)

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 Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. Decido. Promove o reclamante a presente 

ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Anoto 
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por oportuno que a pretensão buscada na inicial ultrapassa a margem de 

competência do Juizado Especial, conforme se evola da norma prevista no 

art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe da Lei de Regência, o 

Juizado Especial Cível somente será detentor da competência para análise 

de processo cuja causa diga com despejo, quando esse for para uso 

próprio, tal o que se infere da norma prevista no art. 3º, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Do mesmo modo colhe-se do enunciado nº 4 do FONAJE: 

ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo 

prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991. De conseguinte, outra 

solução não resta, senão a extinção do feito em razão da incompetência 

do Juizado Especial para o processo e julgamento da presente ação de 

despejo, conforme se colhe das normas suso mencionadas. Posto isso, 

com forte na norma prevista no art. 3º, inciso III c/c art. 51, inciso II, ambos 

da Lei nº 9.099/95 reconheço a incompetência do Juizado Especial e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. 

Cancele-se a audiência designada. Preclusas as vias impugnativas, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007036-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DORANIL GONCALVES PINHEIRO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 497,24 (quatrocentos e noventa e sete reais 

e vinte e quatro centavos), contrato nº.21162500074496, inclusa em 

07/05/2018 no cadastro de proteção ao crédito SCPC. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. 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. 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, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

Código de Processo Civil, pois o requerido embora citado/intimado, apesar 

de apresentar defesa no prazo legal, não compareceu em audiência de 

conciliação (Id nº 25329685). Cediço que no âmbito dos Juizados 

Especiais, o não comparecimento do reclamado na audiência de 

conciliação leva à aplicação dos efeitos da revelia, enquanto que a 

ausência de contestação configura a confissão ficta daquele das 

afirmações constantes na peça de ingresso. Assim, muito embora a 

contestação apresentada impeça o reconhecimento da confissão ficta, 

esta não possui o condão de afastar a aplicação dos efeitos da revelia 

ante a sua ausência na solenidade realizada, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95. Desta feita, aplico os efeitos da revelia em desfavor do 

reclamado, não deixando de analisar, entretanto, as afirmações contidas 

na peça contestatória, conforme o art. 6º da Lei 9.099, que dispõe que o 

Juiz deverá adotar em cada caso a decisão que considerar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum, já que é essa a função basilar do Direito. 3. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente manteve relação 

jurídica junto à VIA VAREJO, cujo contrato segue anexo à petição 

contestatória (Id nº 25493729). Observo que os débitos oriundos dos 

contratos foram legalmente cedidos à Reclamada, conforme termo de 

cessão apresentado no Id nº 27902002. Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir dos documentos 

pessoais acostados na Inicial em consonância com a procuração e 

declaração de hipossuficiência, igualmente, assinados por ela, inclusive, 

se compararmos com a assinatura oposta no termos de audiência de 

conciliação, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, 

percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da 

parte autora. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Dessa forma, se o contrato 

existe, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no 

extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Portanto, 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 CPC. 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)[1]. 

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 

fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DORANIL GONÇALVES PINEHIRO em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. 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 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 
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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 em Substituição Legal [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012694-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012694-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEBORA REGINA SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR 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). Cuida-se de Reclamação em que as alegações 

fundam-se na ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da 

operadora reclamada que não realizou a portabilidade da linha telefônica 

da Reclamante, o que gerou a cobrança de valores indevidos. Ao final o 

reclamante pugnou pela condenação da Reclamada a repetição do 

indébito, além de indenização por danos morais. 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. 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, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito Impõe-se lançar édito de 

PROCEDÊNCIA. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte Autora sustenta que possuía uma linha móvel junto 

a VIVO (65 – 99604-8516) e em 02/09/2016 fez o pedido de portabilidade 

junto à reclamada, oportunidade em que contratou o plano TIM PÓS no 

valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), entretanto, a 

portabilidade não foi realizada. Informa que mesmo sem a mudança da 

linha e mesmo sem utilizar os serviços a Reclamada efetuou cobranças de 

mensalidades que totalizaram o valor de R$ 221,85, as quais reputa 

indevidas, ainda, informa que a ré procedeu a inclusão do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude das ditas 

cobranças, o que levou a Requerente a quitar os valores, mesmo 

considerando-os indevidos. Com efeito, verifico que resta inconteste a 

falha na prestação dos serviços da Reclamada. Em que pese a alegação 

contida na defesa apresentada, a Reclamada não logrou êxito em 

demonstrar que concluiu a portabilidade solicitada e pactuada com a 

autora. Ademais, tenho que merece procedência o pedido de 

desconstituição das cobranças, eis que não restou demonstrada a 

utilização do serviço, ou mesmo que tenha sido devidamente efetuada a 

portabilidade. Portanto, tenho que houve a falha na prestação dos 

serviços, na medida em que o Autor permaneceu sem utilização dos 

serviços, realizando várias reclamações administrativas, inclusive, 

encartou aos autos gravação que comprova o cancelamento da linha sem 

o seu consentimento. No que tange os danos morais, tenho que o pleito 

merece acolhimento. Colhe-se dos autos que a parte Autora ficou 

impossibilitado de utilizar os serviços contratados por culpa da Reclamada, 

além de ter seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de débitos indevidos. A responsabilidade da empresa 

reclamada 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 ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. No presente 

caso não se trata de mero descumprimento contratual. É evidente que há 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem 

o risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário 

discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação 

consumerista. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a 

“responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do 

elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato 

de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, 

responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações 

entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, e 

compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Assim, descura a 

operadora de telefonia de seu dever de lealdade, que está vinculada ao 
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princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim 

define tal princípio: “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando 

seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 

agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª 

ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez 

que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem 

reparação moral. Com relação aos danos materiais devido à restituição em 

dobro do valor correspondente ao pagamento efetuado para que fosse 

retirado seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, pois restou 

indevidamente cobrado e pago pela parte autora os serviços que sequer 

foram utilizados, o que se faz com fulcro na norma do art. 42, parágrafo 

único do CDC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR - 

COBRANÇA INDEVIDA - DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO 

COMO PRESCREVE O ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3624/2009, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

19/06/2009, Data da publicação no DJE 06/07/2009). Portanto, a 

Reclamada deve devolver em dobro o valor de R$ 221,85 (duzentos e 

vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme comprovante de 

pagamento acostado no id nº 25154469. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DEBORA REGINA SOUZA em desfavor de TIM S/A., para: 

(1º) CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois 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; (2º) CONDENAR a 

requerida a restituir à Reclamante, da forma já dobrada, a importância de 

R$ 443,64 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos), atualizados desde o desembolso pelo IGP-M da FGV, mais 

juros de mora de 1% ao mês a contar 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 do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital VISTOS, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009328-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009328-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NILTON OLIVEIRA GOMES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A S E N T E N Ç A I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na falha da prestação de serviço por parte da 

reclamada. Neste sentido, o Reclamante informa que em novembro de 

2018 efetuou a compra no crediário em 12 parcelas no valor de R$ 253,00 

(duzentos e cinquenta e três reais). Aduz que a parcela 07/12 foi paga em 

duplicidade, entretanto, o consumidor informou à Reclamada o equívoco, 

que, por sua vez, assegurou que o valor pago em duplicidade seria 

abatido na parcela seguinte, o que não ocorreu. Deste modo, por não 

considerar a compensação do valor pago em duplicidade, a Reclamada 

procedeu a negativação dos dados do Autor por dívida no valor de R$ 

1.000,20 (mil reais e vinte centavos), contrato nº. 21184100244084, 

inclusa em 10/07/2019 no cadastro positivo do portal Boa Vista. Ao final 

pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

morais. 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. 

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, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito, a demanda é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Afirma a Reclamante 

que teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida que já estava adimplida. Relata que apesar de pagar uma parcela 

em duplicidade solicitou a compensação dos valores à reclamada, 

contudo, mesmo tendo enviado o comprovante de pagamento a ré não deu 

baixa no débito, o que acarretou a negativação de seu nome. A 

reclamada, por sua vez, em sede de contestação, afirma que agiu no 

exercício regular do direito, uma vez que o débito era devido. Contudo, 

verifico que razão não assiste a Reclamada, uma vez que embora se 

possa aceitar que tenha ocorrido o erro no pagamento, o mesmo não pode 

ser imputado ao consumidor, tratando-se de risco da atividade empresarial 

desenvolvida. Outrossim, o convênio de pagamento é realizado entre a 

Reclamada e o banco e, conforme se evola do comprovante de pagamento 

anexo aos autos, houve o regular pagamento antes da data de 

vencimento. Ademais, o Reclamante encaminhou o comprovante de 

pagamento à Reclamada, que poderia verificar a divergência no 

recebimento e baixar o débito, contudo manteve-se inerte. Enfim, 

evidenciada a falha no sistema de processamento de quitação de parcela 

da compra, o que deu causa a negativação por tempo muito superior ao 

razoável, impõe-se, além do reconhecimento da inexistência do débito 

representado na inscrição indevida, a condenação da ré ao ressarcimento 

dos prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO EM 

DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO 

INDEVIDA. I. O suposto pagamento de boleto em duplicidade em nada influi 

na dívida, que foi, de fato, quitada. Assim, não prospera o argumento que 

o consumidor teria, de má-fé, adimplido a 3° parcela duas vezes, para 

prejudicar a apelante. Manutenção do julgado. II. Honorários advocatícios 

devidos ao procurador do apelado majorados, com fulcro no art. 85, § 11, 

do CPC. Negaram provimento ao apelo. Unânime.(Apelação Cível, Nº 

70083601914, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-01-2020) Assim, a par da 

responsabilidade objetiva, que, por si só, já impele à inversão do encargo 

probatório, de outra parte também se conjugam tanto a manifesta 

hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, quer sob 

o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o que 

conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante a 

inversão do ônus probatório. Consigne-se que a relação que se 
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estabelece entre a concessionária de energia elétrica e a parte reclamante 

se qualifica como relação de consumo por força de interpretação 

sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto 

Consumerista, porquanto é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) 

que adquire ou utiliza produto (ou serviço) na condição de destinatário, 

final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física,também a pessoa 

jurídica que desenvolve atividade, como no caso, de transformação e 

comercialização de produtos (CDC, Art. 3º), definindo-se como produto 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (na espécie, a energia 

elétrica). Não fora apenas isso, a relação de consumo é inferida a partir 

do preceito contido no art. 22 do mesmo Estatuto, pois, como empresa que 

opera a concessão da distribuição de energia elétrica, estabeleceu o 

legislador determinadas condições a serem observadas, cumprindo à 

reclamada a observância do seguinte comando legal: Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Logo, carreia-se o encargo probante da requerida 

comprovar que o débito que ensejou a negativação era devido, contudo, 

como se observa das provas carreadas aos autos, seja pelas 

reclamações levadas a cabo pela autora, seja pelo dever de expor os 

fatos conforme a verdade, apenas traz em suas alegações argumentos 

que não devem prosperar, eis que afirma somente que não houve a 

prática de ato ilícito. Frise-se que o ônus da prova competia à reclamada. 

COM EFEITO, a NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, CONFIGURA 

SITUAÇÃO QUE GERA DIREITO À REPARAÇÃO MORAL. In casu, o dano 

moral é o damnum in re ipsa (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-me 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

NILTON OLIVEIRA GOMES para DECLARAR quitada a fatura 08/12, bem 

como CONDENAR a reclamada VIA VAREJO S/A ao pagamento do valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo 

IGP-M (FGV) a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. Por 

pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, sem 

imposição de multa. 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 do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital VISTOS, HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010789-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE DANHONI OAB - MT0017008A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010789-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLUCIA MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: V. CONCEICAO SILVA & 

CIA LTDA - EPP S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AC AO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte autora alega ter sido 

acusado de ter “furtado” objetos no estabelecimento Reclamado, por 

preposto 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. A pretensão merece juízo de Procedência. Narra a 

parte Autora que em 23/09/2019 por volta das 16h0min. foi até o 

estabelecimento comercial da Reclamada juntamente com suas três filhas 

e um neto. Aduz que após circularem no estabelecimento e encontrar o 

produto que estava procurando se dirigiu ao caixa da empresa e efetuou o 

pagamento, entretanto, já estando em deslocamento para sair do 

estabelecimento, foi abordada por um preposto da loja e um segurança 

que passou a fazer acusações de furto à autora, sugerindo que a 

Reclamante havia colocado uma cola (slime) dentro do carrinho de bebê, 

nesta oportunidade, por se sentir constrangida e humilhada diante dos 

demais clientes, precisou permitir a revista no carrinho, bolsa e demais 

pertences de suas filhas. Segue alegando que precisou entrar em contato 

com a Policia Militar que se dirigiu até o local e orientou que a Reclamante 

registrasse os fatos na delegacia. Deste modo, diante da situação 

vexatória a que fora exposta, pugna pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. A Reclamada em sua defesa 

sustenta que a Reclamante esteve em seu estabelecimento comercial, 

entretanto, nega que tenha agido com excessos, tampouco que houve 

abusividade e constrangimento na abordagem realizada, portanto, não 

praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida. Em 

que pesem as alegações da defesa, verifica-se que razão não assiste. A 

priori importante consignar que a abordagem realizada pela empresa é 

inconteste, contudo, ao alegar que a abordagem não ocorreu de forma 

excessiva a parte Reclamada atraiu o ônus da prova, ante a inversão do 

ônus da prova, aplicada ao caso em concreto. Destaca-se que a parte 

Reclamada possui facilidade na produção das provas, a fim de infirmar as 

alegações autorais. Ora, tal circunstância poderia ser afastada caso 

fosse apresentado vídeo de seu sistema interno do momento da 

abordagem, entretanto, a Reclamada se limitou a apresentar um vídeo em 

um dos momentos que a parte Autora transitava pela loja, antes dos fatos 

ora litigados. Portanto, ante a ausência de provas tem-se que as 

alegações autorais apresentam-se verossímeis, quanto mais quando 

analisadas em conjunto com os vídeos acostados ao processo, que 

demonstram que o Reclamado possuía sistema interno de monitoramento, 

o que poderia afastar sua culpabilidade caso, de fato, fosse demonstrado 

que seus prepostos não agiram com truculência no momento da 

abordagem, que, friso, é incontroversa. Ademais, as imagens do sistema 

de segurança poderiam confirmar ou afastar as alegações autorais de 

que o segurança constrangeu e humilhou a consumidora frente aos 

demais clientes da loja. Importante consignar, ainda, que a Reclamada é 

responsável pelos atos cometidos por seus prepostos, quando no 

exercício de sua função (Art. 932, inciso III do Código Civil). Ora, não 

poderia o preposto abordar a Autora de forma a expô-lo perante terceiros, 

o que configura abordagem excessiva. Frisa-se que, embora a Reclamada 

possa abordar clientes suspeitos a fim de prevenir perdas, o que 

configura a proteção de seu patrimônio, deve fazê-lo de forma a não 

expor o consumidor. Outrossim, conforme exposto alhures, caberia à 
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Reclamada a comprovação de que a abordagem não ocorreu de forma 

excessiva. Nesse sentido: Abordar o consumidor publicamente, sob 

suspeita de furto, de forma excessiva e humilhante, caracteriza falha na 

prestação de serviço do fornecedor e constrangimento ilegal que gera o 

dever de indenizar o dano moral causado àquele exposto à situação 

vexatória. “Adiante, a testemunha esclareceu que se iniciou uma confusão 

e o autor foi levado para um canto da loja, sendo que a testemunha 

passou pelo autor, que estava chorando, e percebeu que aquela 

abordagem estava errada, razão pela qual resolveu esperar na saída da 

loja até a situação se resolver, uma vez que o autor havia comprovado 

que adquiriu os produtos. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar que a abordagem teria ocorrido com a devida polidez, visto 

que sequer colacionou aos autos os vídeos das suas câmeras de 

segurança para comprovar as suas alegações. Ademais, cabe salientar 

que tal situação ocorreu em local público, na frente de diversas pessoas, 

mesmo com o autor tendo comprovado o pagamento dos produtos. Assim, 

a abordagem excessiva em face do autor, que não cometeu qualquer ato 

ilícito, foi suficiente para colocá-lo em situação de humilhação, que 

inclusive o fez chorar naquele momento, o que supera o mero 

aborrecimento. Assim, resta caracterizado o abalo moral.” (TJ/DFT - 

Acórdão n. 1094831, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de 

julgamento: 9/5/2018, publicado no DJe: 14/5/2018). (destaquei) “É 

manifesto o comportamento contraditório e a falha do serviço prestado por 

ambos os fornecedores, ora recorridos, rendendo ensejo à pretensão 

indenizatória, conforme regra do art. 14 da Lei n. 8.078/90. Com efeito, o 

estabelecimento comercial foi visitado pela consumidora, mas após a sua 

saída, sob infundada suspeita de prática de crime de furto, os seguranças 

das Lojas Americanas S.A. a abordaram e, posteriormente, acionaram os 

seguranças do shopping, que questionaram a apelada sob o suposto 

cometimento do crime”. (TJ/DFT - Acórdão n. 1019571, Relator: SANDRA 

REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJe: 

29/5/2017). CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ABORDAGEM VEXATÓRIA E AGRESSIVA. CONSTRANGIMENTO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Não 

há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a 

produção de prova testemunhal para a verificação da situação fática 

cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos 

suficientes ao desate da lide. 2. Preenchidos os requisitos para se inverter 

o ônus da prova, mostra-se correta a decisão do magistrado a quo, tendo 

em vista não só a hipossuficiência da parte autora, mas também a 

verossimilhança de suas alegações além da maior facilidade na obtenção 

da prova do fato contrário pela parte ré. 3. Em que pese a Apelante ter 

direito de fiscalizar e zelar pela segurança de seu estabelecimento 

comercial, impedindo a ocorrência de atos ilícitos, não pode extrapolar seu 

direito, colocando os consumidores em situação vexatória. 4. Assim, a 

injusta exposição dos autores frente aos demais consumidores, motivado 

por suspeita infundada de furto em estabelecimento comercial, tem o 

condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação e ofensa à honra 

subjetiva que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, pelo que 

nasce o dever de indenizar por danos morais. 5. A fixação da indenização 

por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, 

mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e 

econômicas das partes. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré Lojas 

Americanas. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores. (TJ/DFT - 

Acórdão 1203097, 07050001120188070010, Relator: GETÚLIO DE 

MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, 

publicado no DJE: 15/10/2019) Destarte, destaco que o simples fato de 

abordar pessoa perante outros indivíduos é apto a ensejar danos morais, 

pois acarreta aflição e insegurança ao consumidor, pois claramente há a 

presunção de que o consumidor supostamente cometeu um ilícito. Diante 

dos fatos, a situação concreta extrapola um mero aborrecimento ou um 

simples dissabor da vida cotidiana, caracterizando dano moral, que 

decorre da situação vexatória a que foi submetido à parte reclamante, o 

que provocou, por óbvio, abalo extraordinário, severos constrangimentos, 

diversos do mero dissabor. Conforme ficou demonstrado nos autos que o 

preposto da Reclamada realizou abordagem excessiva, o que configura 

falha na prestação dos serviços. Desse modo, é devida a reparação 

extrapatrimonial pleiteada. Resta quantificar o dano moral. 4. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os fatos e as provas contidas nos autos e 

orientando-me pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), servindo para compensar a parte reclamante 

pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARLUCIA MARTINS DE 

SOUZA em desfavor da V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA. (REALMAT) 

para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 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 citação. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o 

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 VISTOS, 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 em 

Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006838-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MAGALHAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006838-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOYCE 

MAGALHAES LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES 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: 6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006846-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA COSTA RODRIGUES (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. 1006846-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA DA 

COSTA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006857-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLEN EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006857-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KETELLEN 

EVANGELISTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

RONALDO BAIA 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: 6ª JEC Data: 02/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006874-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MATILDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006874-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

MATILDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA 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: 6ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006882-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELMA ALVES 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 

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: 02/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006890-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICEMARA DA GUIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006890-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GREICEMARA DA 

GUIA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

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: 

02/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006905-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FIRMINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006905-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDERSON 

FIRMINO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 02/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006906-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006906-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIZE 

RODRIGUES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

02/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006921-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006921-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELON 

ANGELOS DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

EURICO MARQUES LUZ 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: 02/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006935-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER 

RAMOS 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: 6ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006937-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006937-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

COSTA BOHAC DE HARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

PAES LEMES PAIVA 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: 02/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006951-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MENDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006951-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDIR MENDES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 02/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006953-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYLA PRISCYLLA DE SOUZA ALMEIDA (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. 1006953-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAYLA 

PRISCYLLA DE SOUZA ALMEIDA 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: 02/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006956-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO VICTOR NETO (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. 1006956-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

FRANCISCO VICTOR NETO 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: 6ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007006-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007006-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTO 

APARECIDO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONE RUBENS 

DA SILVA GONSALES 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: 02/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007007-45.2020.8.11.0001

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

AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO OAB - MT18531/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA CAMILA VILELA SILVA OAB - 036.808.791-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007007-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA CAMILA 

VILELA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO SERGIO DE 

SOUSA CORDEIRO POLO PASSIVO: CLINICA VETERINARIA DO POVO 

CUIABANO 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: 6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007013-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007013-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCINEI XAVIER 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KENNEDY MARQUES 

DIAS 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: 6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007019-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PROVENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007019-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

PROVENCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ TORRES 

NETO 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: 02/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014557-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014557-28.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: TATIANE RAQUEL 

RODRIGUES DECISÃO VISTOS Trata-se de Cumprimento de Sentença 

formado pelas partes acima indicadas. As partes celebraram acordo, 

requerendo a homologação, ID 28248308. Na data de 30/01/2020, foi 

proferida sentença homologando o acordo pactuado entre as partes. As 

partes alegaram que o nome do executado encontra-se inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo a baixa da restrição, ID 

28747271. Analisando os autos, constato que a pretensão merece 

acolhimento, uma vez que as partes celebraram acordo. Assim, DEFIRO o 

pedido e DETERMINO a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito para efetuarem a baixa da restrição no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

arquivem-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010040-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-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))

 

Procedo à intimação da parte promovente na figura de seu patrono 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007033-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

XISTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007033-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:XISTO SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE DIAS PIZARRO 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: 6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007035-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL ALEXSANDER EDUARDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007035-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHAEL 

ALEXSANDER EDUARDO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO 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: 6ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011870-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(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 
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extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007046-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES FIRMINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007046-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

ALVES FIRMINO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

02/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1007059-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007059-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

GONCALVES MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 02/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037285-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 16:40 . *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: 1010479-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE CERQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ALEX FILHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002137-54.2020.8.11.0001

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:

PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1000817-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1007078-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES DA SILVA (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. 1007078-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

SOARES DA SILVA 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: 

02/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008996-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007089-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO CORREA DE LIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1007089-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: VICTOR HUGO CORREA DE LIMA 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: 02/04/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007095-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEZYRE MIKAELA DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007095-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEZYRE 

MIKAELA DA SILVA ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA 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: 02/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007101-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL GUISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007101-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISRAEL GUISSO 

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: 02/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

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))

 

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: 1016474-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

 

FINALIDADE: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007110-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLY RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DOS SANTOS SILVA (REU)

ROSIMAR DOS SANTOS SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1007110-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIELLY 

RODRIGUES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

TOLEDO ARAUJO POLO PASSIVO: ROSANA DOS SANTOS SILVA 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: 

6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005828-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE STELA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 
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(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 

PROMOVENTE 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013867-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY INACIO SIMOES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-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 

PROMOVENTE 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013867-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY INACIO SIMOES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-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 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILEI GONCALINA DE MOURA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 09:40 . *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: 1007138-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1007138-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR MARIA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES 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: 02/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013661-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014104-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVYD KLHINSMAM LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO REIS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007146-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

REIS PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

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: 6ª JEC Data: 

07/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019603-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL FERNANDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

THAIS SOARES SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1001630-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1021439-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA ORRO ARABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1020011-86.2019.8.11.0001

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:

MARTINI E TEIXEIRA MARTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1007158-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007158-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENILDA 

ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL 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: 6ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016353-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1007163-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE ALCANTARA SEHNEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007163-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE DE 

ALCANTARA SEHNEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 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: 

07/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005958-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JURADO FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR DE CAMPOS (EMBARGADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021387-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL (EXECUTADO)

ROSELY DE SOUZA PIMENTEL (EXECUTADO)
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. 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: 1007165-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007165-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDETE 

GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERICA DE JESUS FRANCA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA 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: 

07/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007170-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE ALCANTARA SEHNEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007170-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE DE 

ALCANTARA SEHNEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 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: 

07/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010405-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA EID YASIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010405-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMIRA EID YASIN REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

de ação de revisão faturas de água e esgoto, na qual a reclamante alega 

ter recebido contas mensais com valores elevados, tendo havido 

discrepância na leitura do relógio medidor de sua Unidade Consumidora, 

mormente por ter acrescentado aos seus pedidos o ressarcimento dos 

valores cobrados abusivamente entre extenso período de cobrança, 

abrangendo as faturas dos “meses 05,06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 do ano 

de 2012, como também os meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, 

todos do ano de 2013, bem como das faturas dos meses 09/2017, 

10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018 e 02/2018, e ainda, das faturas dos 

meses 03/2018 até 02/2019, além das faturas do mês 03/2019 até mês 

09/2019”, como requerido expressamente em inicial. De início, conforme 

pacífica jurisprudência, goza de presunção de veracidade a leitura feita 

pelas prestadoras de serviço público. O que importa para o deslinde da 

questão é que pela versão apresentada pelo reclamante a solução da lide 

somente será encontrada após a produção de perícia técnica, 

principalmente em razão do extenso período de meses questionados, a 

qual este Juizado não possui, sobressaindo, desta forma, a complexidade 

da causa e a incompetência desta especializada. Isto posto, com fulcro no 

artigo 3º, c.c. o art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem analisar o mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeta-se o 

presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010405-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA EID YASIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010405-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMIRA EID YASIN REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

de ação de revisão faturas de água e esgoto, na qual a reclamante alega 

ter recebido contas mensais com valores elevados, tendo havido 

discrepância na leitura do relógio medidor de sua Unidade Consumidora, 

mormente por ter acrescentado aos seus pedidos o ressarcimento dos 

valores cobrados abusivamente entre extenso período de cobrança, 

abrangendo as faturas dos “meses 05,06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 do ano 

de 2012, como também os meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, 

todos do ano de 2013, bem como das faturas dos meses 09/2017, 

10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018 e 02/2018, e ainda, das faturas dos 

meses 03/2018 até 02/2019, além das faturas do mês 03/2019 até mês 

09/2019”, como requerido expressamente em inicial. De início, conforme 

pacífica jurisprudência, goza de presunção de veracidade a leitura feita 

pelas prestadoras de serviço público. O que importa para o deslinde da 

questão é que pela versão apresentada pelo reclamante a solução da lide 

somente será encontrada após a produção de perícia técnica, 

principalmente em razão do extenso período de meses questionados, a 

qual este Juizado não possui, sobressaindo, desta forma, a complexidade 

da causa e a incompetência desta especializada. Isto posto, com fulcro no 

artigo 3º, c.c. o art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem analisar o mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeta-se o 

presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006346-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006346-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

EMMANUEL DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Passo, ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, II do CPC. Trata-se de ação de 

cobrança onde a autora busca o ressarcimento por danos materiais. 

Assevera a autora ter sido contratada pela reclamada para a execução de 

serviços foto e filmagem, tendo sido representada a dívida conforme 

contrato em anexo (ID 22757145), porém a reclamada não realizou os 

pagamentos na forma pactuada, dando ensejo ao pedido de rescisão 

contratual e consequente cobrança. Em defesa, o reclamado arguiu 

ilegalidade do título, já que o contrato não teria sido assinado pelo 

requerente. Aduz ainda que não teria terminado o curso de graduação, já 

que trancou a matrícula, não tendo havido a colação de grau e 

consequentemente sem evento a ser coberto pela empresa reclamante. 

Ocorre que o contrato entabulado entre as parte é claro e expresso em 

sua finalidade já na primeira cláusula, dispondo que se trata de Prestação 

de Serviços Especializados destinados à realização de eventos de 

encerramento e conclusão do curso de Direito da faculdade ICEC de 

Cuiabá-MT, com previsão de formatura em janeiro/2020. Entretanto, o 

reclamado demonstra satisfatoriamente que sua matricula em referido 

curso de graduação está trancada desde 04/04/2017 (ID 27322337), não 

havendo qualquer evento de formatura seu a ser realizado pela 

reclamante, significando dizer que se desincumbiu de seu ônus de 

comprovar fatos extintivos do direito do autor, a teor do que dispõe o 

artigo 373, II, CPC. Portanto não há dúvida que, sem formatura, não há 

evento a ser realizado pela reclamante, nos termos do contrato 

entabulado, logo, não tendo sido prestado qualquer serviço ao reclamado, 

motivo pelo qual não há razão para qualquer cobrança, sob pena de 

configurar enriquecimento sem causa pela reclamante. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007382-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007382-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA MARGARIDA DE ASSIS REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos,etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA 

PROVISÓRIA proposta por MARIA MARGARIDA DE ASSIS em desfavor de 

TIM CELULAR SA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Retifique-se o polo passivo, conforme requerido na peça contestatória. 

Indefiro o pedido de designação de audiência de instrução, haja vista que 

os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde do feito 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que possui um celular no plano pós pago junto 

à empresa ré e que teve lançados em sua fatura mensal débitos 

supostamente indevidos em virtude da cobrança de serviços não 

contratados, denominado Serviços de valor adicionado(SVA) “TIM Banca 

Jornais” e TIM Backup 5GB” . De outro lado, a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que demonstrasse a contratação e legitimidade 

da cobrança de tal serviço, conforme relatado pela reclamante. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela cobrança indevida dos serviços não 

contratados, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a cobrança do débito 

referente aos serviços acima mencionados deve ser declarada indevida, 

bem como a condenação a restituir o valor de R$ 168,00 (cento e 

sessenta e oito reais) já em dobro em conformidade ao parágrafo único, 

do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe. Conquanto a empresa 

promovida tenha praticado um ilícito (cobrança indevida), esta falha na 

prestação dos serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na 

violação a direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na 

reparação de danos morais. Saliente-se que a cobrança indevida por si só 

se traduz em mero aborrecimento, visto que trivial e comum da sociedade 

moderna podendo ser e o foi suportado pela parte promovente. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. A espécie não revela 

qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento 

danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento, mormente 

porque o conflito foi gerado com base em cláusulas contratuais que, por 

sua vez, encontra oscilação na jurisprudência pátria. Portanto, julgo 

improcedente o pedido de dano moral. Afasto o pedido de apresentação 

de todas as faturas pela Requerida, tendo em vista que compete à parte 

Autora a liquidação do valor a ser cobrado. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DECLARAR 

inexigível a cobrança pelos serviços não contratados, ora pelo Autor, ou 

qualquer outro valor correspondente a SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E 

NÃO AUTORIZADOS, DECLARAR indevida a cobrança referente ao 

serviço denominado “SVA – Serviço de Valor Adicionado”, bem como, 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento do à parte autora do valor de R$ 

168,00 (cento e sessenta e oito reais), já calculados em dobro, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008536-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008536-36.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS 

CONDOMINAIS propostos por MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE 

LTDA (Embargante), em desfavor de CONDOMINIO PARQUE CHAPADA 

MANTIQUEIRA (Embargado). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte 

embargante. O que se tem de relevante para o deslinde da causa é que 

restou incontroverso que a parte executada detinha a propriedade e 

posse direta dos imóveis em questão até 03/01/2018, ocasião em que 

transferiu a posse direta do imóvel, com o recebimento das chaves pelos 

moradores/compradores, conforme alegado em inicial. Frise que o marco 

temporal deve ser a entrega das chaves e não a concessão do 

“habite-se” como alega a requerida/executada. Essa premissa força 

reconhecer a inexequibilidade e iliquidez do título executório apresentado 

pela exequente, que busca seu crédito referente às taxas condominiais 

pertinente aos meses de dezembro de 2018 e agosto de 2019. Ante o 

exposto, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo 

executado e no mérito julgo-os procedentes determinando-se a extinção 

da execução, e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, DETERMINO que o valor 

depositado, conforme comprovante do ID 25393872, seja restituído para o 

depositante através de alvará, devendo a parte embargante informar nos 

autos os dados bancários para a devolução dos referidos valores. Após a 

expedição do alvará, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009015-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GUILHERME COVER (EXECUTADO)

ISA BACCHI COVER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009015-29.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: KLEBER 

GUILHERME COVER, ISA BACCHI COVER Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os 

autos, verifica-se que o exequente requereu a extinção do feito, tendo em 

vista que os débitos objeto da petição inicial foram liquidados 

extrajudicialmente pelos Executados. Assim, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

conforme o disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após, 

arquive o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015855-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015855-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINOR CORREA DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 
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DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ALINOR CORREA DA 

SILVA em face de OI MÓVEL S.A O autor menciona que até a data 04 de 

outubro de 2018, tinha um contrato com a Empresa-Reclamada de plano 

Pré Pago no valor de R$33,93 tendo os descontos via fatura do cartão de 

crédito. Neste ínterim, com a insatisfação dos serviços recebidos, e com a 

advento da ligação da prestadora lhe oferendo outro pacote de serviços 

com vantagens no valor de R$ 59,88 no dia 04/10/2018, aceitou o novo 

plano e nesse momento não lhe foi informado sobre cláusula de fidelidade. 

Afirma que a insatisfação ocorreu quase de forma imediata, uma vez que 

o serviço prestado não correspondeu com o qual foi informado pelo 

telefone. Deste modo, o Reclamante no dia 27/11/2018 às 08h50min entrou 

em contato com a Empresa-Reclamada e solicitou o seu cancelamento, 

momento em que fora informada sobre a multa de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) relativa a fidelização do plano. Ato contínuo, a Reclamada informou 

que teria incidência de multa no importe de R$ 400,00, tendo em vista que 

no contrato previa a cláusula de fidelidade de 01 (um) ano, com isso, seria 

imposto a reclamante a referida multa caso persistisse com o 

cancelamento do plano. Assim, o Requerente passou a receber 

notificações de cobranças da multa no valor de R$ 433,93, 

consequentemente, teve os seus dados inscritos no cadastro de restrição 

ao crédito. Com isso, requer a declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais. A Reclamada contesta de forma 

genérica, e não apresenta qualquer prova contrária as alegações do 

Reclamante, aduzindo apenas que a multa por quebra de fidelização é 

devida, já que previamente estabelecida em contrato. Em análise aos 

autos, verifica-se que a empresa deixou de aportar ao feito documento 

hábil para demonstrar o fornecimento adequado do serviço prestado ao 

requerente. Anoto que a parte poderia demonstrar suas alegações 

através do extrato da linha telefônica da parte. Posto isso, resta evidente 

a regularidade do cancelamento do contrato pelo consumidor. O 

demandado deixou de comprovar a regularidade da cobrança da multa de 

fidelidade, em decorrência da própria falha na prestação do serviço. 

Ademais, o contrato aportado ao feito (ID 25871612) se trata de 

documento genérico, pois não informa os dados do autor, o plano de 

telefonia e, ainda, assinatura das partes. Não obstante as arguições 

elencadas, registro que o demandado deixou de aportar ao feito a 

gravação do atendimento da contratação do plano pelo consumidor para 

provar a ciência da parte sobre a multa de fidelidade. O Atendimento 

Eletrônico aportado pelo requerente (ID 25871619) corrobora com as 

arguições indicadas na exordial. Importante ressaltar que o demandado 

reconheceu a falha na prestação do serviço, já que ofereceu acordo na 

audiência realizada no Procon (ID 25871622). Portanto, a declaração de 

inexistência de débitos é a medida que se impõe. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Friso que a empresa inseriu o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito (ID 25871624). Assim, provada a ofensa e o dano 

moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da 

Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se 

refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência parcial do pedido. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil a pretensão contida na 

inicial para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID. 25942173), 

bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da 

negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015359-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SANTANA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES PINHEIRO E PINHEIRO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015359-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE SANTANA FEITOSA REQUERIDO: ALVES PINHEIRO E 

PINHEIRO LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Inicialmente, verifico de ofício a existência de preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte autora MARIA CECÍLIA SANTANA ALVES, 

menor impúbere, nascida em 22/04/2019, pois, no âmbito dos Juizados 

Especiais, a figura da representação ou assistência é vedada no polo 

ativo da demanda, razão pela qual a propositura de ação por menor 

incapaz vai de encontro ao disposto no artigo 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95, 

que assim dispõe: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. §1º. 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: 

(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) I - as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; 

(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) Assim, excluo do polo ativo da 

demanda a reclamante MARIA CECÍLIA SANTANA ALVES, declarando 

extinto o feito sem julgamento de mérito, somente quanto a esta, a teor do 

que dispõe o artigo 485, VI, CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por 

ALICE SANTANA FEITOSA TOLEDO em face de ALVES PINHEIRO E 

PINHEIRO LTDA nome fantasia: DROGARIAS MAIS POPULAR, decorrentes 

de alegada falha na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 
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ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. A parte autora afirma que no dia 07/06/2019, a 

médica de sua filha prescreveu o medicamento denominado 

LEVOTIROXINA SÓDICA-50 mcg para ser ministrado um comprimido ao dia 

diluído em agua pela manhã. A Requerente compareceu a farmácia da 

requerida apresentando a receita, comprou e levou o medicamento para 

casa. Aduz que ministrou o medicamento na criança por 25 dias, e todas 

as vezes que a criança ingeria o medicamento passava mal. Intrigada, a 

Requerente, como demonstrado, mora em localidade rural, trouxe a 

criança para fazer exames médico que seriam realizados no dia 

03/07/2019. Em data anterior ao exame, no dia 02/07/2019, a Requerente 

compareceu perante à atendente da Requerida para retirar o cupom fiscal 

referente a compra do referido remédio, pois no dia 07/06/2019, data da 

compra, não fora emitido cupom fiscal por problemas técnicos. Ao mostrar 

a Receita datada do dia 07/06/2019 e a caixa de remédios (losartana 50 

mg), a atendente demonstrou espanto, disse que a criança não poderia ter 

usado o LOSARTANA 50 mg, pois, na receita estava prescrito 

LEVOTIROXINA SÓDICA-50 mcg, reconhecendo assim seu próprio erro. 

Com isso, alega ter havido falha na prestação do serviço e requer 

indenização por danos morais. A farmácia alegou em sua defesa que o 

fato foi trazido ao seu conhecimento pela própria autora, mas que esta 

não teria reivindicado qualquer reparação ante o ocorrido. Aduz ainda que 

não teria havido agravamento do quadro de saúde da filha da autora. 

Pugna ao final pela redução do quantum indenizatório. A alegação da falha 

na prestação do serviço está evidenciada e admitida pela ré. 

Incontroverso nos autos que a farmácia ré forneceu medicação errada à 

autora, pois embora a receita médica prescrevesse a medicação 

LEVOTIROXINA SÓDICA-50 mcg, o cupom fiscal de compra informou a 

venda do LOSARTANA 50 mg. As partes não divergem quanto ao ponto. 

A questão tratada nos autos é de fato do serviço (danos morais), portanto 

há que se atentar para o artigo 14 do CDC, considerando a relação de 

consumo estabelecida entre as partes. Dispõe o referido artigo que a 

responsabilidade da parte ré é objetiva, só a eximindo de eventual 

reparação mediante prova da inexistência do defeito/falha na prestação, 

de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a propósito de seu 

parágrafo 3º e incisos I e II. A falha na prestação do serviço foi 

demonstrada nos autos de forma inconteste, que foi o fornecimento de 

medicação diversa da prescrita em receita médica. O dano da mesma 

forma resta evidenciado nos autos, na medida em que a autora sofreu 

abalo psicológico importante diante da situação vivenciada por sua filha, 

ao ingerir medicação diversa da que deveria ser, à época em tenra idade, 

contando com poucos meses de vida. Culpa de terceiro não pode ser 

aventada no caso concreto, haja vista que eventual dificuldade de 

identificação da medicação deveria ser solucionada com a troca da receita 

junto ao médico que a prescreveu, a despeito de assumir o risco de 

prejudicar a saúde da enferma. Já quanto à outra excludente de 

responsabilidade do fornecedor, se os elementos de prova dos autos não 

autorizam imputar culpa exclusiva do consumidor, não se pode afastar 

alguma contribuição da autora para o evento lesivo. Ora, a autora, 

sobremaneira na condição de mãe, tinha o dever de se inteirar das 

informações da bula do medicamento e atentar para as demais 

orientações da prescrição médica, que por certo não se limitaram à receita 

de remédio que se analisa nos autos. Assim como havia o dever da 

farmácia de cumprir com a prescrição contida na aludida receita, havia o 

da autora por ser responsável natural pela saúde de sua filha. Assim, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Reconhecida a ocorrência dos danos morais no caso 

concreto, resta aferir o quantum indenizatório. Considerando a 

contribuição da autora para os danos morais sofridos, as condições 

econômicas das partes, a finalidade compensatória do instituto, bem como 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitra-se o valor de R$ 

3.500,00. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora 

da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA 

CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015057-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AURELIO DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015057-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ AURELIO DE SOUZA NEVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILDADE DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS proposta por LUIZ AURELIO DE SOUZA 

NEVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora questiona a cobrança de valores de 

consumo de energia elétrica referente a uma fatura eventual com 

vencimento em 29/12/2017, no valor de R$ 2.656,31 (dois mil e seiscentos 

e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), lançada a título de 

“recuperação de consumo” pela reclamada, mas que não condizente com 

a sua realidade de consumo. Assim, requer declaração de inexistência de 

débitos e danos morais pela suspensão do fornecimento de energia. A 

empresa requerida contestou, afirmando que referida conta diz respeito à 

recuperação de consumo gerada após constatação de irregularidade na 

unidade consumidora de titularidade do autor. Afirma que, por ocasião da 

inspeção realizada no imóvel do demandante verificou que a o 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento 

apresentava indício da existência de irregularidade, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção devidamente realizado, com laudo 

fotográfico, demonstrando que havia irregularidade na unidade 

consumidora, o que estava impedindo a medição da energia efetivamente 

consumida no imóvel”, o que, segundo a concessionária deu ensejo à 

emissão da fatura de recuperação de consumo. Pois bem. O ato da 

ENERGISA de cobrar pela energia elétrica consumida pela média de 
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consumo de meses anteriores é perfeitamente regular. Em regra, sendo 

verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de 

créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme 

prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. Entretanto, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a verificação do alegado obstáculo no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. A matéria é 

recorrente nos Juizados Especais, sendo entendimento pacífico para 

configuração do direito de recuperar consumo a existência de elementos 

de prova que conjuguem a avaria no equipamento de medição e o prejuízo 

na arrecadação. O prejuízo restará evidenciado especialmente pelo 

degrau no consumo, com significativa queda quando iniciada a 

irregularidade e aumento quando da regularização da medição. Contudo, 

em que pese a verossimilhança dos argumentos da demandada em face 

da presunção de legitimidade de seus atos, e mesmo que se tenha 

constatado que os lacres de medição estavam violados, não há 

comprovação de que tenha havido degrau de consumo. Ocorre que a 

reclamada não trouxe aos autos histórico de consumo, com o devido 

extrato de consumos faturados, após a regularização do medidor, de 

modo a demonstrar ter havido elevação do consumo aferido após a 

fiscalização ocorrida em 21/09/2017, significando dizer que não se 

desincumbiu de seu ônus, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC. O que 

é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança da 

recuperação de consumo do período anterior à violação do medidor, diante 

dos indícios de equívoco da concessionária de serviço público. Portanto, 

tenho por inexigível a cobrança da recuperação de consumo no valor total 

de R$ 2.656,31 (dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e um 

centavos. Por fim, no que tange ao pedido de danos morais pleiteados, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações, mormente porque restou 

demonstrado que o corte no fornecimento, ocorrido em 24/06/2019, se deu 

em razão de falta de pagamento da conta do mês de maio/2019, que 

somente foi paga após o corte (em 08/08/2019), tendo o serviço 

permanecido desligado para a requerida em seu sistema, já que o 

requerente não solicitou a religação, conforme extrato de ordens de 

serviço anexo à defesa (ID: 28255367). Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de 

DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, referente aos 

valores descritos na fatura com vencimento em vencimento em 

29/12/2017, no valor de R$ 2.656,31 (dois mil e seiscentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e um centavos; e assim o faço com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, CPC. Indefiro o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018189-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DA CONCEICAO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018189-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODILSON DA CONCEICAO FARIAS REQUERIDO: OI S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 205,94 (duzentos e cinco reais e 

noventa e quatro centavos), com data de inclusão em 26/07/2019, no 

entanto o requerente não reconhece a dívida negativada, bem como o 

vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos seus débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome do 

reclamante, possuindo débitos pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de suas telas 

de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 
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contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a única em nome do requerente, portanto, não se 

aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado 

desta decisão, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 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. 

CUIABÁ, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017635-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017635-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO REQUERIDO: MM 

TURISMO & VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A. I.RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda 

requerida, uma vez que em análise aos fatos narrados na exordial não é 

possível visualizar sua responsabilidade no presente caso, sendo assim, 

via de consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante alega na petição inicial que adquiriu passagens aéreas por 

meio do site da primeira requerida, no valor total de R$ 1.197,90. Aduz 

que, por motivos pessoais, resolveu remarcar a referida passagem aérea, 

lhe sendo informada que seria possível somente o cancelamento da 

passagem, e que haveria, ainda, uma taxa no importe de R$ 719,79, valor 

que considera abusivo. Informa que a empresa restituiu somente a quantia 

de R$ 478,11 (quatrocentos e setenta e oito reais e onze centavos). Deste 

modo, restando infrutífera as tentativas de resolução extrajudicial, postula 

que seja aplicada a multa de cancelamento de 5% do valor da passagem, 

e não os valores cobrados superiores a 60%, a restituição dos valores e 

a condenação da requerida em danos morais. Por sua vez, a requerida 

alegou ausência de responsabilidade pela falha no serviço, aduz que a 

cobrança da multa foi devida ante ao tipo de passagem adquirida pela 

autora, e por fim, alega ausência de situação ensejadora de danos morais. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, 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 a reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedores de serviço, 

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. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifica-se que restou 

comprovado que o cancelamento da passagem foi realizado, do mesmo 

modo que se verifica que a reclamada efetuou a devolução de R$ 478,11 

(quatrocentos e setenta e oito reais e onze centavos). É cediço que as 

empresas que fornecem serviços aéreos operam com classes tarifarias 

diferenciadas e cabe ao consumidor a escolha daquela que melhor atenda 

as suas necessidades de preço e flexibilidade. Contudo, em se tratando 

de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, 

incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 

8.078/90). É cediço que a cobrança de multa é válida, contudo deve-se 

fazer o juízo de razoabilidade. Entendo que embora seja lícita a cobrança 

de multa contratual por cancelamento de passagem aérea, o valor cobrado 

não atendeu à finalidade legal, pois representou mais de 60% do preço da 

passagem aérea, medida que é abusiva e fere o equilíbrio das partes 

contratantes. Nesse contexto e em face do disposto no artigo 740, do 

Código Civil, reduzo a multa aplicada para 5% (cinco por cento) do preço 

das passagens aéreas, correspondente ao valor R$ 59,89 (cinquenta e 

nove reais e oitenta e nove centavos). Deste modo, ante as peculiaridades 

do caso concreto entendo abusiva a multa retida pela requerida, restando 

configurada a responsabilidade objetiva da demandada pelo evento 

danoso nos termos do artigo 14, § 1, inciso I do CDC. Desta feita, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da reclamada, 

deve reparar os danos sofridos pela consumidora, pois tal situação, sem 

duvida, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, uma vez que houve 

a solicitação de remarcação da viagem, o que não possível, e somente 

diante de tal fato a consumidora se viu obrigada a cancelar os serviços 

contratados, sendo-lhe cobrada multa abusiva por tal requerimento. 

IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade arguida pela segunda requerida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da ação, e, o faço para: 1 – CONDENAR a reclamada a 

restituir a reclamante pelo dano material sofrido no valor de R$ 659,89 

(seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais 

a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a 

incidir da data da citação. 3 - Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

da segunda requerida e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, 

artigos 54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

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. 

CUIABÁ, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017575-57.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELIO ARRUDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017575-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCINELIO ARRUDA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 28630166). Entretanto, o print da tela, 

não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 174,54, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 03/07/2019 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018462-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018462-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 
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Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANA CRISTINA DIAS em face de BANCO 

BRADESCARD S/A, decorrente de negativação indevida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, uma vez que não reconhece a cobrança no valor 

de R$ 66,64, com inclusão em 08/10/2018. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré, deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pelo autor, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado em ID 26542059 (Itaú Unibanco S/A, em 04/07/2017, R$ 

136,67; Banco CSF S/A, em 26/08/2017, R$ 466,75) que não estão sendo 

discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE 

TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outras negativações preexistentes, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida 

nos autos, no valor de R$ 66,64, com inclusão em 08/10/2018, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016428-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIUANA FERNANDA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016428-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIUANA FERNANDA SIMOES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente, indefiro o pedido de conexão dos autos com outras ações 

distribuídas pelo autor, uma vez que as referidas ações apontadas como 

paradigmas têm como causa de pedir questionamentos distintos sobre 

cada negócio jurídico de per si, tratando-se de contratos diversos, de 

valores diferentes que deram origem às negativações. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL decorrentes de 

inscrição indevida proposta por CLAUDIUANA FERNANDA SIMÕES em 

face de TIM S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese exista outra negativação em nome da autora (TIM 

S/A, no valor de R$ 107,00, datada de 25/06/2019), verifico que não se 

aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação da qual 

houve demonstração de que está sendo questionada judicialmente. 

Todavia, ao que se extrai dos autos, a demandante foi vítima de falsários e 

possui outra restrição creditícia a qual igualmente está sendo questionada 

em juízo, o que justifica a aplicação de verba indenizatória em valores 

reduzidos. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 
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prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, valor de R$ 

107,00, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação mais 

antiga – 25/06/2019 - e correção monetária a partir desta data (súmula 362 

do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA CARINA 

KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016715-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FAUSTINA RIBEIRO (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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016715-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FATIMA FAUSTINA RIBEIRO REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FÁTIMA 

FAUSTINA RIBEIRO em desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para o julgamento. Rejeito a preliminar ventilada pela Requerida, tendo em 

vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

julgamento do feito, não sendo necessária pericia. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que 

seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que jamais manteve relação jurídica que justifique 

referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto ao 

MARISA LOJAS S/A referente a aquisição de produtos, conforme contrato 

devidamente assinado pela autora, e cedida, por instrumento próprio. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, e a autora não impugnou satisfatoriamente a 

assinatura. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. A 

ausência da notificação apenas determina que o devedor que, antes de 

ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado 

(art. 292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC). Assim, na 

hipótese dos autos, embora a parte reclamante negue inicialmente 

qualquer vínculo jurídico com a reclamada, após esclarecido, na 

contestação, que a inscrição deriva de cessão de crédito, não houve 

oposição impugnação à existência do débito originário cedido pelo MARISA 

LOJAS S/A, tampouco a assinatura contida no contrato acostado pela Ré, 

restando incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da anotação 

restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, conforme autoriza 

o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os pressupostos 

configuradores do dever de indenizar. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016474-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016474-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO HENRIQUE DA SILVA BOAVENTURA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FABIO 

HENRIQUE DA SILVA BOAVENTURA em face de VIVO S/A (TELEFÔNICA 

BRASIL S/A) onde alega o Reclamante que não possuiu qualquer débito 

com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, alegam a Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, primeiro porque o extrato oficial não é documento essencial à 

propositura da ação, segundo porque restou inconteste a negativação do 

nome da parte autora.(ID 26045196). Em relação a preliminar de inépcia da 

inicial por falta de prova mínima dos fatos, verifico que também não 

merece acolhimento por se tratar de prova negativa, sendo incabível 

atribuir ao autor o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. O 

requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a regularidade do 

débito, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem 

que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens 

de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a 

Autora teria solicitado e usufruído do serviço, por se tratarem de 

documentos unilaterais. Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do 

seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência de débito é 

medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em 

de que tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não 

depende de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do 

fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado 

por técnica ou meio de prova do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência parcial do pedido. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no importe de R$153,41 

(cento e cinquenta e três e quarenta e um centavos), e ainda, CONDENAR 

a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ) , e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013338-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CRISTINA EULINA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013338-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIANE CRISTINA EULINA CAMPOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por LIDIANE CRISTINA EULINA CAMPOS em face 

de VIVO S.A. PRELIMINARES Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, porque a comprovante de endereço em nome da parte Autora 

não é documento essencial à propositura da ação. Rejeito a preliminar 

suscitada pela Reclamada, pois o extrato oficial não é documento 

essencial à propositura da ação. Ademais, restou inconteste a 

negativação do nome da parte autora por ausência de contraprova. O 

requerido arguiu, em preliminar, a ausência de documentos válidos, 

todavia, os documentos acostados pela parte Autora são válidos, 

conforme pode ser observado no ID 25324817. Rejeito a preliminar 

ausência de interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento 

prévio na via administrativa para o exercício do direito constitucional de 

ação, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade 

da jurisdição, conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. 

Quanto ao pedido de documento sigiloso, insta registrar que chamadas 

telefônicas não são considerados documentos sigilosos, já que não diz 

respeito ao conteúdo das conversas, resta afastado o pedido para que 

seja arquivado em pasta própria. A preliminar de prova pericial se 

confunde com o mérito e, portanto, serão apreciados em conjunto. A parte 

autora requereu a inversão do ônus da prova. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do requerente não merece acolhimento. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos trazidos com a defesa, especialmente, o áudio 

de gravação de atendimento ao cliente, em que a parte informa seus 

dados pessoais como nome completo, CPF, data de nascimento e nome da 

genitora (ID 27266244). Ressalto a desnecessidade de produção de prova 

pericial, uma vez que a parte autora não apresentou contraprova para ilidir 

a gravação. Além disso, não há qualquer indício de fraude no áudio 

acostado ao feito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a improcedência 

dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. No que tange 

ao pedido contraposto, constato que merece prosperar, uma vez que 

restou demonstrada a relação jurídica, bem como o débito no valor de R$ 

622,53 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), 

conforme o extrato emitido pelo Serasa (ID 25324820). Em decorrência da 

comprovação da relação jurídica entre as partes, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136, do FONAJE. 

Julgo procedente o pedido contraposto no importe de R$ 622,53 

(seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme o 

extrato emitido pelo Serasa (ID 25324820), devendo ser atualizado com 

juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014565-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014565-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOCIMAR JOSE DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por JOCIMAR JOSE DE ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A.. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Rejeito a preliminar 

de inépcia da inicial, visto que a parte requerida deixou de apresentar a 

contraprova para ilidir o comprovante de endereço acostado. De igual 

forma, rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir, pois 

desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o 

exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. O autor aduz que solicitou, em novembro 

de 2017, a rescisão do contrato e os débitos para quitação. Sustenta que 

pagou a dívida vencida em 09/11/2017, contudo foi surpreendido com a 

cobrança no mês de janeiro de 2018. O requerente juntou comprovantes 

de pagamento relativos ao período de junho a agosto de 2017. Todavia, 

não há prova de que o requerente efetuou o pagamento da dívida vencida 

no mês de novembro de 2017, que ocasionou a restrição em seu nome no 

rol de mal pagadores, conforme observado no ID 25575898. Ademais, 

incumbe ao consumidor comprovar o pagamento do débito, já que o 

requerido negou o pagamento, ainda que invertido o ônus da prova, não 

há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa. 

Desta forma, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Ante 

o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016536-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOARA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016536-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOARA MOREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MOARA 

MOREIRA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado (ID 

28092384). Na peça contestatória a parte reclamada demonstra que a 

inscrição deriva de dívida não adimplida que fora contraída pela parte 

reclamante junto a VIA VAREJO S/A referente a aquisição de produtos, 

conforme contrato devidamente assinado pela autora, e cedida, por 

instrumento próprio (ID 28092359). Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, e a 

autora não impugnou satisfatoriamente a assinatura. A Requerida trouxe 

aos autos documentos que demonstram a cessão de crédito. Assim, 

verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, 

o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a referido negócio 

jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do demandado, 

consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como se sabe, a 

falta de notificação não elide a dívida não contestada. A ausência da 

notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter 

conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 

292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC). Assim, na 

hipótese dos autos, embora a parte reclamante negue inicialmente 

qualquer vínculo jurídico com a reclamada, após esclarecido, na 

contestação, que a inscrição deriva de cessão de crédito, não houve 

oposição impugnação à existência do débito originário cedido pelo VIA 

VAREJO S.A., tampouco a assinatura contida no contrato acostado pela 

Ré, restando incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da anotação 

restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, conforme autoriza 

o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os pressupostos 

configuradores do dever de indenizar. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 
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advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015021-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER EMANUEL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015021-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MULLER EMANUEL FERNANDES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por MULLER 

EMANUEL FERNANDES, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste ao autor. O autor sustenta que 

ficou sem água por dias, haja vista que seu ramal estava obstruído, e por 

isso pleiteia danos morais. Citada, a Requerida negou os fatos e requereu 

a improcedência da ação. Passo a análise mérito. A questão de fundo 

cinge-se à análise do pedido de indenização por danos morais, em virtude 

de falha na prestação de serviços da Ré, a qual teria ocasionado 

transtorno ao Autor. No presente caso, verifico que pela análise do caso 

concreto, restou comprovado que a ré efetivamente agiu de forma ilícita, 

diante da falha de sua prestação de serviços, e, portanto, incidindo na 

hipótese dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil. Cinge-se a 

controvérsia à análise das provas carreadas aos autos a fim de se 

estabelecer que a parte Autora ficou por dias sem o fornecimento de 

água, em razão de falha da ré, e se o evento teria gerado danos de 

natureza patrimonial e moral indenizáveis, além do montante ressarcitório 

apropriado à hipótese. Inicialmente, cumpre assinalar que a 

responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos 

termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estendeu a norma 

às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. 

Assim é que, ao demandante bastaria a comprovação do evento danoso 

narrado na inicial e do nexo causal, para que se configurasse o dever de 

indenizar, cabendo à ré, a quem a CRFB atribui responsabilidade objetiva, 

a demonstração de incidência de causas capazes de excluir sua 

responsabilidade por atos omissivos ou comissivos, ônus do qual não se 

desincumbiu. Portanto, o que se observa, neste episódio, é a prova 

incontestável de que a falta de água na casa do autor tivera origem por 

ineficiência da Requerida. Este é o cenário. Um verdadeiro menoscabo à 

pessoa humana, desrespeito flagrante aos deveres e obrigações 

decorrentes da prestação de um serviço público. Os danos morais são 

evidentes, e sua configuração para a ocorrência em análise dispensa 

maiores digressões. É certo que a indenização, além de servir como 

compensação pelo sofrimento experimentado, deve também ter caráter 

pedagógico-punitivo de modo a desestimular condutas semelhantes. Desta 

forma, necessário que a compensação deva ser razoável ante o 

desconforto experimentado pelo autor, cuja intensidade deve ser 

considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias 

peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em 

fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em 

valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor. 

Neste passo, há critérios norteadores que balizam o arbitramento, como a 

repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, 

sem olvidar da vedação de constituir-se em fonte de lucro. Acresce que 

ainda que a verba indenizatória do dano moral atende os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar ao autor 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016498-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ ANUNCIACAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016498-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO LUIZ ANUNCIACAO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CELSO LUIZ ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS 
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em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Tendo em vista que 

o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro 

porque extrato oficial não é documento essencial à propositura da ação, 

segundo porque restou inconteste a negativação do nome da parte autora 

e terceiro por falta de amparo legal. Afasto a preliminar de prescrição, 

tendo em vista que o inicio do prazo deverá ser contado a partir da ciência 

e não do evento danoso. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, 

porque a comprovante de endereço em nome da parte Autora não é 

documento essencial à propositura da ação. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida 

(ID 26051332). Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

do dever de cautela. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Em que pese exista outra negativação em nome do autor, verifico 

que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação 

posterior a que está sendo discutida nestes autos e da qual não houve 

demonstração de que estaria sendo questionada judicialmente. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão 

contida na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

com a Requerida; b) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes; c) DECLARAR a inexistência de débitos da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no importe de R$ 

143,77 (cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos); d) E 

ainda, a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento 

da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017053-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO VITOR NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc., Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 
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relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JOÂO VITOR 

NASCIMENTO DA SILVA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. O Reclamante afirma que não possuiu qualquer débito 

com a reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. ( ID 26210957) 

A Reclamada alega na defesa que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. O requerente pleiteou pela inversão do 

ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão 

do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem 

que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens 

de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a 

Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré 

não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de 

inexistência de débito no importe total de R$ 768,00 (setecentos e 

sessenta e oito reais) é medida que se impõe. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. Diante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para 

determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, 

bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio no importe total de R$ 768,00 

(setecentos e sessenta e oito reais), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da 

negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016183-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CIRLENE DE SOUZA LIMA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 
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julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por CIRLENE DE 

SOUZA LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. O Reclamante alega que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. A Reclamada afirma 

que houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. 

Retifique-se o polo passivo, conforme requerido em sede de contestação. 

Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, visto que extrato oficial não 

é documento essencial à propositura da ação, além disso, o requerido não 

juntou contraprova para ilidir o documento. Afasto a preliminar de 

prescrição, tendo em vista que o início do prazo deverá ser contado a 

partir da ciência e não do evento danoso. Nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a regularidade do 

débito, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens de 

telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a Autora 

teria solicitado e usufruído do serviço. Friso que o requerido não juntou o 

contrato celebrado entre as partes. Portanto, tem-se que a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência 

de débito na quantia de R$25,34 (vinte e cinco reais e trinta e quatro 

centavos) é medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. Diante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para 

determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, 

bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio no importe de R$25,34 (vinte e cinco 

reais e trinta e quatro centavos), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da 

negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014609-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON SOARES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014609-24.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLEBERSON SOARES DE ARAUJO REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 
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atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

CLEBERSON SOARES DE ARAUJO em face de LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA Quanto a preliminar de falta interesse de agir, vejamos: 

O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que 

fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Logo, percebe-se que desde que a demanda seja necessária, configurado 

está o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que não há 

qualquer elemento que demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. 

O autor pretende a anulação da cobrança e indenização por danos 

morais. Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito 

a preliminar arguida. Afasto a preliminar de prescrição, tendo em vista que 

o inicio do prazo deverá ser contado a partir da ciência e não do evento 

danoso. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, pois o extrato 

oficial não é documento essencial à propositura da ação, ademais inexiste 

contraprova para afastar a veracidade do documento acostado na 

exordial. Da mesma forma, afasto a preliminar de incompetência deste 

Juízo, posto que os documentos acostados são suficientes ao deslinde da 

ação, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Passo a 

analisar o mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da negativação. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados, 

limitando-se a parte autora a reiterar a negativa de contratação. Em defesa 

a Reclamada demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a 

mesma, o que pode ser atestado pelos documentos trazidos com a 

defesa, especialmente, Proposta de Adesão devidamente assinado pela 

parte Autora juntamente com cópia dos documentos pessoais (ID 

27615223 e 27615224), o que não foram impugnados pela mesma. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora 

e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de 

má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016862-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON KEROGA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016862-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILTON KEROGA DE MOURA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO movida por WILTON KEROGA DE MOURA em 

face de BANCO BRADESCO AS. O Reclamante alega que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

A Reclamada afirma na defesa que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Quanto a preliminar de falta interesse de 

agir: O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, 

que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro 

binômio ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento 

pleiteado’. Logo, percebe-se que desde que a demanda seja necessária, 

configurado está o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que 

não há qualquer elemento que demonstre a desnecessidade da tutela 

jurisdicional. O autor pretende a anulação da cobrança e indenização por 

danos morais. Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, 

rejeito a preliminar arguida. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da 

prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 345 de 426



consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a regularidade do 

débito, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada 

(ID 26156466). A requerida não trouxe aos autos o contrato celebrado 

entre as partes que originou os débitos. Ademais, o suplicado deixou de 

acostar ao feito quaisquer documentos para comprovar a relação jurídica. 

Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. 

Logo, a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 549,72 é 

medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em 

de que tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não 

depende de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do 

fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado 

por técnica ou meio de prova do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência parcial do pedido. Diante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no importe de R$ 549,72, 

e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento 

da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária pelo INPC a 

partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Confirmo eventual tutela concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015335-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES MEZZOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015335-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA GOMES MEZZOMO REQUERIDO: REDEFLEX 

COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ADRIANA GOMES 

MEZZOMO em face de REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA 

LTDA. Afasto a preliminar de incompetência deste Juízo, tendo em vista 

que os documentos acostados aos autos permitem o deslinde do feito. De 

igual forma, afasto a preliminar de decadência, posto que inicia-se o prazo 

da ciência do fato e não do evento danoso. Da mesma forma, afasto a 

preliminar de inépcia, haja vista que os documentos acostados aos autos 

são suficientes para a sua elucidação e ainda porque os documentos 

indispensáveis à propositura da ação estão encartados à inicial. De igual 

forma, rejeito a preliminar ausência de interesse de agir, visto que 

desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o 

exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não 

reconhece o débito oriundo da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 346 de 426



a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos aportados, especialmente, áudios de 

gravações de atendimento ao cliente (ID 27597876), bem como proposta 

de crédito assinada pela parte Autora (ID 27597338), o que não fora 

impugnado pela mesma. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. No que 

tange ao pedido contraposto deve ser acolhido no importe de R$1.531,88, 

conforme pode ser observado no extrato acostado aos autos (ID 

25732762) e especialmente porque está comprovadamente documentado. 

Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa 

atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 

81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Julgo 

procedente o pedido contraposto no importe de R$ 1.531,88 (mil 

quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), devendo ser 

atualizado com juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC 

a partir do vencimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015656-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISQUINHO PINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015656-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISQUINHO PINHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos. (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Afasto a preliminar de coisa julgada, visto que se trata de 

novas restrições efetuadas em 09/06/2019, sendo divergente das 

negativações inseridas em 24/06/2018, objetos dos autos n. 

8052403-91.2018.811.0001, em trâmite no Quinto Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Posto isso, resta evidente que se trata de fato novo, 

inexistindo coisa julgada. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FRANCISQUINHO 

PINHO DE OLIVEIRA em face de UNOPAR (EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCADIONAL S/A). O Autor menciona que a Requerida negativou o seu 

nome (ID n. 25814437), mesmo após ter realizado acordo judicial (ID n. 

25814436), motivo pelo qual requer a declaração de inexistência de 

débitos e indenização por danos morais. O requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Ademais, a requerida não 

trouxe aos autos documentos que comprovem o motivo pelo qual teria 

realizado o apontamento em nome do Autor mesmo após o acordo judicial 

firmado entre as partes. Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do 

seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência de débito é 

medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em 

de que tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não 

depende de comprovação de dano sofrido, bastando à demonstração do 

fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado 

por técnica ou meio de prova do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos 
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limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016457-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016457-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE CASTRO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de negativação expedido por 

órgão oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não 

poderia ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma 

vez que o documento anexado à inicial basta para demonstrar o 

apontamento supostamente indevido, não havendo que se falar em 

ausência de provas. Ademais, o requerido não juntou documento hábil 

para ilidir a veracidade do extrato. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 255,10 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), com data de 

inclusão em 10/06/2017, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

juntando ao feito faturas (ID 28399173), relatório de chamadas (ID 

28399172) e as telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa 

(28399174) . Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Friso que a parte requerida poderia demonstrar a regularidade da 

cobrança por meio de contrato assinado pelo autor, contudo aportou ao 

feito documentos produzidos de forma unilateral. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Verifica-se que o nome do autor 

fora inserido nos órgãos de proteção ao crédito na data de 10/06/2017, 

assim, o faz jus à indenização por danos morais por se tratar de restrição 

mais antiga (ID 26036331). Observo que a indenização do dano moral tem 

como objetivo impor uma penalidade ao ofensor, para que tenha mais 

cuidado e disciplina, a fim de evitar que essa conduta danosa se repita. 

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato 

ilícito. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 
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mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 255,10 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais e dez centavos) e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 – Condenar o requerido à indenização por danos morais no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. 

Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito 

em julgado desta decisão, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Cuiabá, data registrada no sistema. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016396-88.2019.8.11.0001
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KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016396-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Defiro a retificação do polo passivo, conforme requerido na 

peça contestatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, onde alega o Reclamante que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece (ID 26024285). Em contestação, alegam a Reclamada que 

houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve dano 

moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a 

preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro porque extrato oficial e 

comprovante de endereço não são documentos essenciais à propositura 

da ação, segundo porque restou inconteste a negativação do nome da 

parte autora. Rejeito a preliminar de litispendência, visto que o processo n. 

1016399-43.2019.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível 

desta Comarca, se trata de contrato distinto ao presente. Nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a regularidade da 

cobrança, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas extratos (ID. 

28439710, 28439701, 28439439 E 28439430) e cadastro sem assinatura 

(ID. 28439710) que não provam que a Autora teria solicitado e usufruído 

do serviço por se tratarem de documentos unilaterais. Portanto, tem-se 

que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração 

de inexistência de débito no importe de R$ 55,36 (cinquenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos) é medida que se impõe. Em que pese exista outra 

negativação em nome do autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: a. DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 
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cadastro de inadimplentes; b. DECLARAR a inexistência de débitos no 

importe de R$ 55,36 (cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio; c. E ainda, a título 

de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015254-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO LUCAS DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por PEDRO 

LUCAS DE ARRUDA em face de VIVO S.A. O Reclamante menciona que 

não possui qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece (ID 25718449). A Reclamada afirmou que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a preliminar 

suscitada pela Reclamada, primeiro porque a extrato oficial e comprovante 

de endereço não são documentos essenciais à propositura da ação, 

segundo porque restou inconteste a negativação do nome da parte autora. 

Ademais, o requerido sequer juntou documento para ilidir o extrato 

apresentado pelo autor. De igual forma, rejeito a preliminar ausência de 

interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

(texto confuso- alterar). Assim, a requerida não trouxe aos autos 

documentos que comprovem que os serviços foram prestados, como 

sustenta a Ré, apenas imagens de telas sistêmicas acostadas na defesa 

(ID. 27946430), faturas (27946431) e extratos de ligações telefônicas (ID. 

27946432), que não provam que a parte Autora teria solicitado e usufruído 

do serviço por se tratarem de documentos unilaterais. Friso que a parte 

requerida poderia comprovar suas arguições por meio do contrato 

assinado pelo autor. Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu 

ônus probatório. Em que pese exista outra negativação em nome do autor, 

verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos e da qual 

não houve demonstração de que estaria sendo questionada judicialmente. 

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior 

deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a 

situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão 

contida na inicial para: a. DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes; b. DECLARAR a inexistência de 

débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no 

importe de R$ 152,54 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro 
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centavos). c. E ainda, a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré 

ao pagamento da importância de R$1.000,00 (mil reais), com juros de mora 

de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015034-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA (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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015034-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por IGOR MAX 

RIBEIRO DE ARRUDA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O Autor menciona não possuir qualquer 

débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, alegam a Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a preliminar, visto que o requerido 

não juntou documento para ilidir o extrato apresentado pelo autor. De igual 

forma, rejeito a preliminar de litispendência, uma vez que o objeto do 

processo n. 1015030-14.2019.8.11.0001 é distinto ao presente, por se 

tratar do contrato distinto ao presente – contrato 0002146657201704 (ID 

25670104) De igual modo, rejeitar a conexão, visto que não possuem o 

mesmo objeto. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão 

do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a regularidade da 

cobrança, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, tampouco juntou o 

contrato assinado pela parte Autora. Portanto, tem-se que a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. Ademais, deve ser registrado que a outra 

restrição encontra-se em discussão, o que possibilita a indenização por 

danos morais. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, 

caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão 

contida na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do 

rol de mal pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de 
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danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016676-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016676-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANA KAREN DE 

OLIVEIRA SILVA em face de IUNI EDUCACIONAL S/A. Inicialmente, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, visto que se trata de relação de 

consumo, em que o demandante possui menor condições técnicas de 

comprovar a irregularidade praticada pelo requerido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Alega a Autora que veio transferida da Unirondon e, ao comparar as 

matrizes curriculares, a disciplina “Humanidades I” que já tinha cursado, 

era a mesma da “Homem, Sociedade e Cultura”, ofertada pela UNIC, motivo 

pelo qual teria sido concedido um crédito em relação à disciplina. Porém, 

que teria sido obrigada a cursar a disciplina “Homem, Cultura e Sociedade” 

em 2017/1, em que veio a ser reprovada, cursando-a outra vez em 

2017/2, obtendo aprovação. Com isso, requer a indenização a título de 

dano moral. Em que pesem as alegações do autor, constato que não 

merecem acolhimento, porquanto o simples fato de cursar a matéria não 

ocasiona dano passível de indenização. O próprio autor informou que fora 

reprovado no curso, assim, inexiste responsabilidade da parte requerida 

pelo evento. Friso, ainda, que inexiste prova da falha na prestação do 

serviço pela universidade. Ainda que se trate de relação de consumo, era 

ônus da consumidora demonstrar minimamente a falha na prestação do 

serviço alegada, o que não foi feito. Se isso não bastasse, não restou 

demonstrado qualquer prejuízo ou dano sofrido pela parte Autora, desse 

modo, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o 

reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes 

os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de 

comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu. Logo, 

no caso em tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os 

fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda 

que minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do NCPC. Portanto, 

considerando a insuficiência probatória, a improcedência do feito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015497-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMME TEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015497-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA DE SOUZA MARCONDES REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., LOJAS RIACHUELO SA, PRIMME TEC 

EIRELI - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que a parte autora dispensou produção 

de prova em audiência. Da preliminar Inicialmente, rejeito a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais para julgamento do feito, uma vez 

que, no caso dos autos, não verifico necessidade de prova pericial, pois 

as provas documentais são suficientes para demonstrar os problemas 

ocorridos no produto adquirido pelo autor. Não há que se falar em 
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complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Primeiramente, afasto a preliminar de concessão da justiça gratuita, 

haja vista que restou caracterizado nos autos a situação de 

hipossuficiente pela parte Autora, e especialmente porque a parte Ré não 

ilidiu qualquer prova em contrário. Quanto a preliminar de ilegitimidade de 

parte, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio 

jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito 

e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo 

sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo 

STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3ª Turma Recursal, 

acordão no. 747458, DJE 10.01.2014). Rejeito ainda a preliminar de 

incompetência, tendo em vista que os documentos acostados aos autos 

são suficientes para o julgamento do feito. De igual forma, rejeito a 

preliminar de ausência de interesse de agir, vez que a ação preenche os 

requisitos necessários para sua propositura. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por FABIANA DE SOUZA MARCONDES em desfavor SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. E OUTROS Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter adquirido um 

aparelho celular marca Samsung, modelo J5 PRIME G570, IMEI 

356348090138440, fabricado pela PRIMEIRA RECLAMADA SAMSUNG, e, 

pagou pelo aparelho o valor de R$ 799,00. Sustenta que o aparelho 

começou a apresentar defeitos, como não apresentava imagem ou cor 

alguma na tela. Ato contínuo, enviou à assistência técnica. Com isso, 

pleiteia por indenização por danos materiais e morais. Verifica-se que a 

Autora não produziu nenhuma prova no sentido de comprovar as suas 

alegações, seja através de laudo e a ordem de serviço (ID. 25777545 e 

25777545) comprovam a inexistência de defeito no aparelho celular. Friso 

que o requerente não juntou ao feito qualquer foto do aparelho para 

demonstrar o defeito. Registra-se que a inversão do ônus da prova não 

afasta o dever de o autor provar, de forma mínima, o fato constitutivo de 

seu direito, o que definitivamente não fora feito. Dessa maneira, não fez a 

parte reclamante qualquer prova quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no 

art. 373, I, do Código de Processo Civil. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008306-91.2019.8.11.0001

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008306-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINY SANTOS DA CRUZ REQUERIDO: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta ALINY SANTOS DA CRUZ em desfavor de MATOS COMÉRCIO 

DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. 

Primeiramente indefiro o pedido de designação de Audiência de Instrução, 

tendo em vista que os documentos acostados aos autos são suficientes 

ao deslinde do feito. De igual forma, rejeito a preliminar ausência de 

interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que 

seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que jamais manteve relação jurídica que justifique 

referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 
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relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da ou negativação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante recebeu os produtos da Ré, sendo que o 

comprovante fora devidamente assinado pela parte autora (ID 28179988, 

28180397, 28180404 e 28180406), gerando débitos que jamais foram 

quitados pela parte autora e que deram ensejo à negativação de seu 

nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, e o autor não impugnou a assinatura. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. No que tange ao pedido contraposto 

de condenação do requerente ao pagamento no valor de R$ 208,46 

(duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos), uma vez que 

demonstrada a regularidade da cobrança. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto para condenar o 

requerente ao pagamento no valor de R$ 208,46 (duzentos e oito reais e 

quarenta e seis centavos), com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do 

débito. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016934-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016934-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA MARIA DE AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por SONIA 

MARIA DE AMORIM em face de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A) onde 

alega o Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e 

que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito por dívida que desconhece. A Reclamada alega que houve 

regular contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, 

que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a 

preliminar suscitada pela Reclamada, pois o extrato oficial não é 

documento essencial à propositura da ação. Ademais, a empresa não 

aportou ao feito documento para ilidir o extrato juntado pelo autor (ID 

26172719). Ressalto que o extrato de ligações telefônicas não se trata de 

documento sigiloso, visto que não contém o teor das gravações. A parte 

requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a legitimidade do 

débito, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem 

que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens 

de telas sistêmicas sem assinatura (28408806) e extrato de ligações ( ID 

28408809) produzidos de forma unilateral, que não provam que a parte 

Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré 

não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral 

nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 
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bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para 

determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, 

bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio no importe de R$115,31 (cento e 

quinze reais e trinta e um centavos), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento da 

negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017354-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANE LEITE LEOBA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por GEANE 

LEITE LEOBA em face de VIVO S.A. O Reclamante alega que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, pois o extrato oficial e comprovante de endereço em nome da 

parte não são documentos essenciais à propositura da ação. Ademais, a 

empresa deixou de apresentar contraprova para ilidir os documentos 

acostados ao feito. Afasto ainda a alegação de falta de interesse de agir, 

haja vista estar demonstrado nos autos a necessidade da tutela 

jurisdicional. Rejeito ainda o pedido de designação de audiência de 

instrução, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são 

suficientes ao deslinde do feito. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a legitimidade da 

cobrança, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas extrato de 

ligações (ID 28604978) sem assinatura que não provam que a Autora teria 

solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 
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demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. 

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na 

forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio no importe de R$247,45 (duzentos e quarenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da 

negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017199-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA GARCIA MENDES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PATRICIA GARCIA 

MENDES DA SILVA em desfavor TELEFÔNICA BRASIL S.A Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, pois o extrato oficial não é documento essencial à propositura 

da ação. Ademais, o requerido não juntou qualquer documento para ilidir o 

extrato aportado na exordial (ID 26249822). De igual forma, rejeito a 

preliminar ausência de interesse de agir, visto que desnecessário o 

requerimento prévio na via administrativa para o exercício do direito 

constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da 

inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, XXXXV, da 

Constituição Federal. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Friso que o 

requerido juntou ao feito extrato de ligações (28451713), faturas 

(28451711) e imagens de telas junto à defesa (28451708) produzidos de 

forma unilateral, sendo insuficientes para provar a relação jurídica. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado pela parte 

autora, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado que não estão sendo discutidas judicialmente (BANCO 

BRADESCO S/A), JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA 

HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outras negativações preexistentes, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio no importe de R$169,34 (cento e 

sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes 
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referente à dívida discutida nos autos, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. Letícia 

Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal
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Processo Número: 1016263-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE MATOS RODRIGUES (INTERESSADO)

ISADORA CORTEZ LUSTOZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE MATOS RODRIGUES OAB - PE34401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016263-46.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GABRIEL DE MATOS RODRIGUES, ISADORA CORTEZ 

LUSTOZA REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Da preliminar: Inicialmente, reconheço de 

ofício a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora ISADORA CORTEZ 

LUSTOZA, pois não foi demonstrado qualquer vínculo jurídico com a 

reclamada, uma vez que, conforme extrato de negativação acostado, o 

único nome negativado é do autor GABRIEL DE MATOS RODRIGUES, 

cabendo unicamente a este o direito de questionar a legitimidade de tal 

restrição, motivo pelo qual aquela não pode figurar no polo ativo da 

demanda. Assim, excluo do polo ativo da demanda a reclamante ISADORA 

CORTEZ LUSTOZA, declarando extinto o feito sem julgamento de mérito, 

somente quanto a esta, a teor do que dispõe o artigo 485, VI, CPC. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito: Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por GABRIEL DE MATOS RODRIGUES em desfavor de MOVIDA 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., alegando que seu nome negativado por 

débito cuja origem desconhece, uma vez que não teria contratado 

qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

cobrança é indevida, pois não reconhece a legitimidade das cobranças, 

alegando que desconhece a contratação de serviços com a reclamada. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnadas, 

limitando-se a parte autora a aduzir agora que o pagamento dos valores 

devidos foi realizado, embora não tenha trazido qualquer comprovante 

neste sentido. A reclamada apresentou nos autos documentos que 

demonstram que de fato o autor Gabriel de Matos Rodrigues firmou o 

contrato de locação com a reclamada, tendo assinado o termo de locação 

do veículo do veículo RENAUT SANDEIRO, placas PYG1379, pelo período 

24/04/2017 à 28/04/2017, por meio do contrato registrado sob o nº 

4217008, conforme podemos verificar em documento trazido com a 

defesa (ID 28446789). Ainda, restou satisfatoriamente demonstrado pela 

reclamada que o autor cometeu uma infração de trânsito no dia 26/04/2017 

(durante o período de locação), às 20h40min, por transitar em velocidade 

superior à máxima permitida, no valor de R$ 104,13, conforme documento 

juntado em ID 28447541. Logo, em decorrência da multa cometida, a 

empresa requerida realizou o aditivo contratual (ID 28446788) no valor de 

R$ 124,96, como resultado da multa, acrescida de 20% da taxa 

administrativa, tudo conforme entabulado em contrato livremente pactuado 

entre as partes, e, em razão do não pagamento, dando origem à dívidas 

que deram ensejo à negativação, permanecendo em atraso até a presente 

data, justificando a negativação legítima. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, tampouco demonstrou o pagamento das faturas apresentadas 

pela Reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por outro lado, acolho 

o pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à 

soma das parcelas em aberto, no valor de R$ 124,96 (cento e vinte e 

quatro reais e noventa e seis centavos), conforme valores do débito 

demonstrado. Ademais, analisando as provas trazidas pela parte autora e 

as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má 

fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$ 124,96 

(cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), referente ao total 

de prestações de serviços inadimplidos, devidamente atualizada com juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento, até o 

pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  V i s t o s .  P r o c e s s o : 

1000796-90.2020.8.11.0001. REQUERENTE: EVANIL ANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 
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INCORPORACOES SPE LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES 

S/A. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes informam que compuseram 

amigavelmente, por meio de acordo realizado e encartado nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. GABRIELA CARINA KNAUL 

DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005263-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  V i s t o s .  P r o c e s s o : 

1005263-49.2019.8.11.0001. INTERESSADO: THIAGO DE ANDRADE 

MONTEIRO REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, por 

meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013853-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WINGLETH PATRICIA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013853-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WINGLETH PATRICIA FERREIRA LIMA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA S E N T E N Ç A 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de 

inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, formado 

pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que 

o requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, 

não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a 

todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob 

pena de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da 

mencionada Lei: 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. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe 

que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, durante ou até o 

prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, sob pena de 

preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

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. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012608-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEI RIBEIRO TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  V i s t o s .  P r o c e s s o : 

1012608-66.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

JARDIM VITORIA A EXECUTADO: JUCILEI RIBEIRO TAQUES Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, 

por meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, 

homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para que 

produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o 

feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se 

PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009111-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE OAB - MT21181-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365-O (ADVOGADO(A))

CARLA SEIXAS STUDART DE MORAIS OAB - MT16620/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009111-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ – S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A parte autora afirma que teve seu nome indevidamente 

inscrito em cadastro de restrição ao crédito pela reclamada, ressaltando 

que os débitos cobrados seriam indevidos, pois provenientes de 

vazamento detectado no cavalete do hidrômetro que atende a Unidade 

Consumidora do autor. Ocorre que estamos diante de clara relação 

consumerista e, diante da verossimilhança das alegações do autor, bem 

como devido à sua notória hipossuficiência, determino a inversão do ônus 

da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

o equilíbrio da relação processual. Nesse passo, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, mormente 

porque restou incontroversa a inadimplência da parte autora quanto às 

faturas de consumo agora questionadas. Ademais, quanto ao fato de que 

as faturas teriam sido geradas a partir de vazamento de água no cavalete, 

não se desincumbiu a parte autora de referida alegação, pois sequer 

apresenta algum protocolo de reclamação registrado junto à reclamada 

ainda em sede administrativa, solicitando o devido reparo. Por outro lado, 

restou satisfatoriamente demonstrado pela reclamada que fora realizada 

vistoria no hidrômetro e a realização de testes na ligação no 

estabelecimento da parte Autora, não tendo sido verificada nenhuma 

irregularidade no aparelho medidor, conforme Ordens de Serviço anexas à 

defesa (ID 26934795). Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido inicial. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA 

CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013905-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013905-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HANDERSON DE ARRUDA AMORIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HANDERSON DE 

ARRUDA AMORIM em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. É de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente, em 

posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que 

faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Com efeito, em que 

pese às alegações da defesa, é certo que os valores faturados entre 

agosto a outubro/2019 superam em muito a média de consumo, não se 

apresentando plausível o reconhecimento do valor cobrado em agosto de 

R$ 907,86 (Novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), setembro 

de R$ 1.111,34 (Um mil cento e onze reais e trinta e quatro centavos), e 

em outubro de R$ 1.256,02 (Um mil duzentos e cinquenta e seis reais e 

dois centavos), sendo que em meses imediatamente anteriores, o 

consumo máximo pouco ultrapassou o valor de R$ 230,00 (duzentos e 

trinta reais), a exemplo do mês de abril/2019. É evidente que houve algo 

errado, não basta dizer que o usuário deve determinada quantia sem 

comprovar que o consumo de fato ocorreu regularmente. No caso 

concreto, não há alegação de violação no relógio medidor, tampouco há 

cálculo de recuperação de consumo. Assim, o valor cobrado do 

consumidor se mostra discrepante da sua média histórica de consumo 

faturado. Observa-se que, embora a reclamada afirma que 

administrativamente procedeu com vistoria in loco do relógio medidor, bem 

como teria realizado a troca do medidor por razões técnicas, não trouxe 

qualquer relatório de atividades, ou histórico de Ordens de Serviço de 

modo a comprovar suas alegações, tampouco qual o real motivo da 

necessidade da realização da troca do relógio medidor, o que só 

prejudicou o consumidor. Verifico assim que reclamada quedou-se inerte 

em esclarecer os motivos das cobranças com valores a maior, apenas 

imputando ao consumidor fatura com valor absolutamente discrepante de 

habitual consumo mensal, como já afirmado, pois traz um total de consumo 

que mais parece a soma dos consumos registrados nos meses anteriores 

do que a sua média aritmética, fazendo-se mister a declaração de 

inexigibilidade de tais débitos. De toda forma, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Motivo pelo qual a declaração de inexigibilidade de 

débito relativo às faturas lançadas em agosto de R$ 907,86 (Novecentos e 

sete reais e oitenta e seis centavos), setembro de R$ 1.111,34 (Um mil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 359 de 426



cento e onze reais e trinta e quatro centavos), e em outubro de R$ 

1.256,02 (Um mil duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), é 

medida que se impõe. No que tange à indenização por dano moral, esta se 

mostra viável eis que, ao invés de tentar solucionar o problema do 

reclamante quando ele foi procurá-la, a ré preferiu notificá-lo do corte de 

energia. Fazendo com que o autor percorresse verdadeira via crucis na 

seara administrativa no intuito de resguardar o seu direito de não ter a 

energia elétrica cortada, ante o questionamento administrativo das 

aludidas faturas, mesmo assim teve o fornecimento suspenso. O dano 

moral é in re ipsa. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida 

na inicial para: A) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente às dívidas discutidas nos autos, relativo às faturas 

lançadas em lançadas em agosto de R$ 907,86 (Novecentos e sete reais 

e oitenta e seis centavos), setembro de R$ 1.111,34 (Um mil cento e onze 

reais e trinta e quatro centavos), e em outubro de R$ 1.256,02 (Um mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), determinando à 

empresa ré refaturar o débito, utilizando como base aritmética os 06 (seis) 

meses anteriores ao mês de agosto/2019, impugnado nesta demanda; B) 

Condenar a reclamada a pagar ao autor, a título de indenização pelos 

danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), os juros de mora 

incidirão a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – 

STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por 

cento) ao mês, e a correção monetária calculada pelo INPC, a partir do 

arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362 do STJ). Mantenho a medida liminar concedida 

anteriormente. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013272-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA ALVES (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013272-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA MARIA ALVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que a parte autora dispensou produção de prova em audiência. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por 

ROSANGELA MARIA ALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Contudo, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a reclamante alega 

que teve prejudicado seu direito em razão da suspensão do fornecimento 

de energia elétrica de uma de suas “kitnetes” pelo motivo de sua Unidade 

Consumidora não ter instalados o poste e o padrão de energia adequados 

ao regular fornecimento. Com isso, requer a condenação da reclamada na 

obrigação de fazer consistente em realizar as obras de instalação do 

poste e padrão adequados para que seja restabelecido o fornecimento de 

energia, bem como indenização por danos morais. Como é cediço, a 

responsabilidade da concessionária requerida se restringe ao limite da via 

pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, 

sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do proprietário do imóvel 

instalações necessárias ao controle da tensão, transporte de energia e 

proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Observe-se que, ao 

agir dentro dos limites traçados pela ANEEL, a requerida nada mais fez do 

que dar curso ao que lhe foi atribuído pelo Poder Concedente, tratando de 

forma isonômica todos os consumidores de energia elétrica, sem 

distinção. Além do mais, ainda que a parte requerente alegue que a 

requerida teria se negado a efetuar a instalação de padrão, tal pedido não 

é de sua responsabilidade, cabendo ao consumidor efetuar referida obra. 

Nesse passo, friso que é de responsabilidade do consumidor a 

adequação do poste e do padrão para a regular instalação do relógio 

medidor, consequentemente para o regular fornecimento de energia 

elétrica. Por fim, não havendo, por consequência, prova do suposto ato 

ilícito perpetrado. Não vislumbro conduta ilícita da reclamada, mormente 

porque os argumentos e documentos trazidos com a defesa sequer foram 

impugnados pela parte autora. Assim, não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005221-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DANTAS DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005221-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIO DANTAS DE LIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 
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pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FLAVIO DANTAS DE 

LIRA em face de BANCO BRADESCO. Afasto a preliminar de prescrição, 

tendo em vista que o inicio da prazo deverá ser contado a partir da ciência 

e não do evento danoso. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, 

visto que inexiste contraprova para ilidir o extrato de restrição aportado ao 

feito. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes 

é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não 

reconhece o débito oriundo da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a parte 

autora a reiterar a negativa de contratação. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que 

pode ser atestado pelos documentos trazidos com a defesa, 

especialmente, Proposta de Adesão devidamente assinado pela parte 

Autora (ID 26861081), o que não fora impugnado pela mesma. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora 

e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de 

má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa 

atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 

81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009853-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE SOUZA COELHO (EXECUTADO)

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009853-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: MRV 

PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA, JUAREZ DE SOUZA COELHO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS 

CONDOMINAIS propostos por MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE 

LTDA (Embargante), em desfavor de RESIDENCIAL CHAPADA DO 

MIRANTE (Embargado). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte embargante. O 

que se tem de relevante para o deslinde da causa é que restou 

incontroverso que o embargante detinha a propriedade e posse direta dos 

imóveis em questão até 10/05/2017, ocasião em que transferiu a posse 

direta do imóvel, com o recebimento das chaves pelos 

moradores/compradores, conforme alegado em inicial. Frise que o marco 

temporal deve ser a entrega das chaves e não a concessão do 

“habite-se” como alega a requerida/executada. Anoto que a cláusula 8ª, 

parágrafo sexto do contrato (ID 28603801) comprova a inexistência de 

responsabilidade do embargante sobre as taxas condominiais em 

decorrência da entrega das chaves ao Sr. Juarez Coelho. Essa premissa 

força reconhecer a inexequibilidade e iliquidez do título executório 

apresentado pela exequente, que busca seu crédito referente às taxas 

condominiais pertinente aos meses de agosto de 2017, novembro/2017 à 

12/2018 e taxa 03/2019. Assim, é evidente que somente o executado 

possui a legitimidade de figurar no polo passivo da demanda, uma vez que 

restou demonstrada a transferência do bem Ante o exposto, conheço dos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito 

julgo-os procedentes determinando a extinção da execução em relação a 

empresa MRV Prime XIX Incorporações SPE LTDA por ilegitimidade 

passiva, nos termos do artigo 771 c/c 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Após arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. Letícia 

batista de souza Juíza leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006613-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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REQUERENTE: SUELI RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 
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S.A. I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação do polo passivo 

para constar como parte reclamada TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

reclamante pleiteia indenização por danos morais, bem como o 

restabelecimento de sua linha móvel, alegando para tanto que, houve o 

bloqueio de sua linha telefônica número (65) 98103- 1938, realizada pela 

reclamada, sem qualquer justificativa plausível. Informa ainda que ao 

entrar em contato com a reclamada foi informada que não havia contas em 

aberto e que houve erro algum no sistema e até o final do dia o serviço 

seria restabelecido, mesmo assim o problema continuou, aduz que no dia 

seguinte entrou em contato novamente com a reclamada e foi informada 

que haviam informações divergentes em seus dados, ante isto, se dirigiu 

até a loja da reclamada e adquiriu novo chip para que o problema fosse 

solucionado. Mesmo realizando o procedimento para a solução do 

imbróglio o mesmo perdurou e o serviço não foi restabelecido até a 

propositura da presente demanda, para provar o alegado a reclamante 

junto 8 números de protocolo. A reclamada, em defesa, apontou a 

inocorrência de comprovação de danos morais passível de condenação, 

aduz, ainda, que não ocorreu a suspensão dos serviços da reclamante. 

Assim, requer a improcedência da ação. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que a parte ré não trouxe nenhuma prova de que a 

linha telefônica da autora estava funcionando devidamente no mês de 

agosto de 2019, bem como não trouxe nenhum elemento probatório para 

justificar a conduta, ou seja, não houve justificativa para a suspensão dos 

serviços, gerando assim uma falha na prestação do serviço. Friso que o 

print da tela aportada na defesa (ID 25430027) não comprova o uso 

regular da linha telefônica, já que não há registro de chamadas realizadas 

e recebidas, bem como o uso de dados no celular. Sendo assim, tenho 

que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(art. 373, II do CPC), uma vez que não colacionou documento que 

demonstre que o serviço de telefonia estava regular durante o período 

alegado pelo reclamante. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do 

serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com o reclamante, não tendo atendido as 

solicitações para restabelecimento do serviço em tempo exíguo, 

deixando-o sem o serviço, portanto, evidenciada a abusividade da ré em 

não fornecer o serviço adequado de maneira injustificada. Deste modo, 

uma vez consubstanciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor 

responde de forma objetiva pelos danos causados, o que atrai a 

condenação da empresa ré aos danos morais suportados. A propósito: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR 

ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER 

FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pelo 

restabelecimento do sinal de seu terminal telefônico, bem como 

indenização por danos morais, em razão do bloqueio injustificado do 

referido serviço. (...) O comprovante de pagamento trazido à exordial 

indica que o consumidor efetivou o pagamento no dia do vencimento - R$ 

10/11/2016 -, sendo que a concessionária de telefonia justifica a 

legitimidade do bloqueio justamente no inadimplemento da fatura de R$ 

263,01. 5. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação 

de serviço da empresa Recorrida, que por alguma razão não contabilizou 

o pagamento relativo ao serviço de telefonia móvel, a despeito deste estar 

incluído na fatura paga, o que ensejou o bloqueio da linha telefônica, fato 

este que enseja reparação por danos morais. 5. O caráter essencial do 

serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento 

jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso 

VII. 6. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo 

(in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na 

vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas 

obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias 

tomadas pela fornecedora do serv iço.  (Processo n º 

128597220178110001/2017, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 26/09/2017). Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido constante na ação e o 

faço para: 1 – DETERMINAR que a reclamada restabeleça a prestação de 

serviço de telefonia referente a linha móvel nº (65) 98103- 1938, nos 

termos contratados. 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. - Acolho a preliminar 

de retificação do polo passivo para constar como parte reclamada TIM 

S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016332-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YVININ KAROLINE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016332-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YVININ KAROLINE ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação 

reclamatória proposta por YVININ KAROLINE ARAUJO DA SILVA em face 

de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (nome fantasia: FORT 

ATACADISTA). A reclamante requer indenização por danos morais e 

materiais decorrentes do furto de uma mochila com notebook e demais 

pertences que estavam dentro do seu veículo estacionado no 

estabelecimento da requerida. Sustenta que, na data de 25/09/2019, 

utilizou do estacionamento da reclamada para estacionar o carro de sua 

mãe enquanto fazia compras no estabelecimento, e, quando retornou ao 

estacionamento foi surpreendida ao encontrar o carro com a porta aberta. 

Notou imediatamente que alguns de seus pertences haviam sido 

subtraídos, dando conta de que havia sido vítima de furto. Com isso, 

requer indenização por danos materiais (valor do bens) e danos morais. 

No mérito, a reclamada contesta a inicial, afirmando que o autor não fez 

prova do ocorrido, alegado a inexistência de danos a serem ressarcidos, 

mormente. Pugna pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. 

Conforme se verifica nos autos, restou incontroverso que furto da mochila 

com o notebook e demais pertences da autora ocorreu no estacionamento 

da reclamada, Supermercados Fort Atacadista, da Avenida da FEB, no dia 

25/09/2019. Como é cediço, os estabelecimentos que oferecem aos seus 
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clientes um local para o estacionamento de veículos, devem responder por 

eventuais danos ali ocorridos, por prevalência do entendimento de que 

assumem a responsabilidade pela guarda, que se mostra inerente ao risco 

do negócio. Por tal motivo, adota-se a teoria da redução do módulo da 

prova, onde ao consumidor incumbe produzir as provas que estão ao seu 

alcance, a fim de tornar suas alegações verossímeis, sem necessidade de 

apresentar prova cabal. Com isso, vê-se que o autor demonstrou 

satisfatoriamente a propriedade do aparelho objeto do furto, bem como 

que estava no estabelecimento realizando compras e que ainda registrou 

a ocorrência do furto, tendo, por fim, restado incontroverso o furto, ante a 

constatação dos prepostos da reclamada quando da análise das imagens 

da câmera de segurança do aludido estacionamento para confecção do 

Boletim de Ocorrência Interno, conforme trazido aos autos pelo autor. A 

responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, em tal hipótese, é 

objetiva, devendo haver o ressarcimento pelo prejuízo material 

experimentado decorrente do furto do qual foi vítima o autor. Cumpre 

acrescentar que há muito pacificado (Súmula 130 do STJ) o entendimento 

de que os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço 

(supermercados, shopping centers, bancos, etc), respondem pelos danos 

sofridos por seus clientes em razão de furto de veículos estacionados em 

seus estabelecimentos. Ou seja, uma vez disponibilizando aos clientes 

esses serviços, cuja suposta segurança aumenta a captação de clientes 

e o lucro do empreendimento, cabe também a esses estabelecimentos 

responsabilizar-se pelos fatos, dentre os quais roubo/furto, ocorridos 

nesses locais. Assim, colocando à disposição do consumidor um serviço, 

o mínimo que se espera é que o serviço de estacionamento seja efetivo e 

eficiente, respondendo o responsável por eventuais danos que possam 

advir, em razão da ideia do risco-proveito, bem como pelo dever de 

incolumidade aos clientes. Ademais, o réu não trouxe prova alguma de 

suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373, do CPC: 

No que tange ao pedido de danos morais, o incidente com o veículo 

caracteriza apenas o dano material. Somente afigura-se dano moral a dor, 

o constrangimento e a humilhação intensas e que fujam à normalidade, 

interferindo de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo. 

Os transtornos suportados pelo autor em decorrência do furto de sua 

moto não caracterizam, por si só, ofensa à sua honra e imagem, não lhe 

acarretando dor ou constrangimentos excessivos, consubstanciando-se 

em mero aborrecimento do cotidiano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.899,99 (um mil 

oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 25/09/2019– (súmula 

43/STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido de 

indenização em danos morais. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, 

data registrada no sistema ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017829-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES BOUND ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017829-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAMES BOUND ARRUDA DA SILVA REQUERIDO: C. G. DE 

MORAES - ME, INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JAMES BOUND 

ARRUDA DA SILVA em face de INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA 

– EPP e C. G. DE MORAES - ME. O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que o reclamante se identifica como Policial Militar, lotado 

no 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado de MT e alega que teve sua 

honra maculada em razão de publicação de reportagem pelas reclamadas, 

em seu site. Afirma que nos dias 05 e 07/06/2019 foi veiculado com 

grande e ampla divulgação, nos sites FOLHAMAX e OLHAR DIREITO, 

respectivamente, matéria sobre a condenação do traficante “RD” citando o 

nome do Reclamante como testemunha do caso. Aduz que os textos 

publicados pelas Reclamadas extrapolam os limites de informação, 

configurando ofensa à sua honra do Reclamante, pelo fato de ter usado 

indevidamente o nome, consequentemente, atingindo a sua imagem. Com 

isso, requer indenização por danos morais. Por sua vez, as reclamadas 

afirmam em sua defesa que que a notícia objeto da ação apenas citou que 

ele prestou seu depoimento e dessa forma ajudou a justiça, sendo 

evidente a inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade, motivo 

pelo qual pugnam pela improcedência da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Para se ter uma solução adequada ao caso, deve-se se 

analisar os preceitos constitucionais da inviolabilidade da personalidade e 

da liberdade de manifestação e informação, considerando-se o princípio 

da proporcionalidade. A liberdade de expressão é essencial na sociedade 

democrática, sendo que na imprensa, a manifestação do pensamento e a 

informação devem submeter-se a regime de liberdade, sem violar ao direito 

de personalidade. No caso dos autos, tenho que os réus não violaram o 

direito de personalidade da parte autora, uma vez que na publicação 

realizada apenas reproduziu o que consta no processo penal, onde o 

autor atuou como testemunha de acusação. Desta forma, entende-se que 

não restaram caracterizados os danos morais, já que a parte autora não 

comprovou ter sofrido o abalo a atributos da sua personalidade alegado, 

ônus do qual lhe cabia se desincumbir, a teor do art. 373, I do CPC. A 

situação em questão vivenciada se trata de mero aborrecimento, 

caracterizado como dissabor da vida moderna, incapaz de gerar dano 

moral indenizável neste caso em concreto. A jurisprudência 

majoritariamente entende que a informação jornalística que não ultrapasse 

a narrativa do fato, esteada na liberdade de informação da imprensa, sem 

manifestação de opinião pejorativa ao indivíduo, não se enquadra como 

ofensa à honra pessoal, e, portanto, descabido arbitramento de verba 

indenizatória Assim, pelo exposto acima tenho que não restaram violados 

os direitos previstos no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, não 

merecendo acolhimento o pedido da parte autora para que os réus sejam 

condenados à indenização por dano moral. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 
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Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015930-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ONOFRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015930-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESUS ONOFRE DA SILVA REQUERIDO: CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JESUS 

ONOFRE DA SILVA em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão 

parcial à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em inicial, 

sustenta a parte autora ter sofrido prejuízo em decorrência da falha na 

prestação do serviço pela reclamada, em razão da negativa de 

atendimento por cancelamento do plano de saúde decorrente de atrasos 

reiterados no pagamento. Aduz ainda que realizou pagamento de 

mensalidades mesmo com o plano já cancelado. Com isso requer a 

repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Em que 

pese as alegações da parte reclamante sobre danos decorrentes da 

alegada falha na prestação do serviço, verifico que, a partir do seu 

inadimplemento voluntário por mais de 30 (trinta) dias – consecutivos ou 

não no período de 12 meses – do pagamento das mensalidades, houve a 

suspensão “automática” da cobertura do seguro saúde, conforme 

expressa disposição contratual (ID 28446053), tendo ainda havido 

notificação acerca da inadimplência e do consequente cancelamento, 

conforme correspondência encaminhada ao endereço do autor (ID 

28446057) , cumprindo a reclamada com seu dever legal de notificação 

prévia. Como restou incontroverso, a parte autora não efetuou o 

pagamento das mensalidades pontualmente, incidindo em reiterados 

atrasos, mormente pelos meses de março e abril/2019, o que resultou, 

conforme expressa cláusula contratual e legislação em vigor, a rescisão 

do plano contratado por inadimplência. Friso que o argumento de que “não 

recebeu os boletos em sua casa” não merece prosperar, uma vez que o 

consumidor tem o dever de zelar e cumprir com sua obrigação, qual seja, 

o pagamento das suas mensalidades nas datas aprazadas, valendo-se de 

outros meios como depósitos e/ou transferências bancários, o que não 

ocorreu. Dessa forma, não se vislumbra nos fatos narrados a presença 

dos elementos da responsabilidade civil de ordem a ensejar o instituto do 

dano moral. A atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero 

dissabor, causado pela própria parte autora ante sua inadimplência 

voluntária, o que não é capaz de impingir dor moral a ser reparada. Por 

outro lado, o autor demonstrou o pagamento de faturas relativas aos 

meses de maio e junho/2019 (ID 25894190 e 25894191), quando seu plano 

de saúde já havia sido cancelado em razão da incontroversa 

inadimplência, fazendo jus agora à devolução da quantia indevidamente 

paga. Portanto, a declaração de inexistência de débitos, com a devolução 

da quantia paga, é medida que se impõe. Portanto, deve a parte reclamada 

restituir o valor cobrado nas faturas de cartão de crédito da reclamante. 

Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na 

hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples referente aos valores pagos mensalmente, no 

total de R$ 2.051,52 (dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos). Conquanto a empresa promovida tenha praticado um ilícito 

(cobrança indevida), esta falha na prestação dos serviços não possui 

potencialidade lesiva para implicar na violação a direitos fundamentais de 

cunho personalíssimo e, portanto, na reparação de danos morais. Friso 

que não há nos autos qualquer extrato de cadastro de inadimplentes onde 

conste o nome do autor “negativado”, não restando comprovada a 

negativação do nome do reclamante, arguida na inicial. Saliente-se que a 

cobrança indevida por si só se traduz em mero aborrecimento, visto que 

trivial e comum da sociedade moderna podendo ser e o foi suportado pela 

parte promovente. Aliás, a história revela e é certo que a vida em 

sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais 

tão-somente para CONDENAR a reclamada a restituir para a parte autora 

do valor de R$ 2.051,52 (dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos) – corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo SENTENÇA VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018258-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FELICISSIMO MACIEL LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018258-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURO FELICISSIMO MACIEL LINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por MAURO 

FELICISSIMO MACIEL LINO em face de BANCO BRADESCARD S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 
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sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese existam outras negativações em nome da parte 

autora, conforme extrato em ID 26494897, verifico que não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, por se tratarem de negativações posteriores a 

que está sendo discutida nestes autos e das quais não houve 

demonstração de que estariam sendo questionadas judicialmente. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, valor de R$ 482,00, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 07/06/2018 - e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017805-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017805-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 28630166). Entretanto, o print da tela, 

não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 
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na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 136,16, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 17/07/2018 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016691-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERES & PARIZZI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016691-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME REQUERIDO: 

CACERES & PARIZZI LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA CÍVEL proposta por CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

SANTE LTDA - ME em desfavor de CACERES & PARIZZI LTDA - ME. A Lei 

nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora deve comparecer 

pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de extinção, 

cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo representante 

legal instituído no estatuto social. O Enunciado nº 141 do FONAJE dispõe 

que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

(XXVIII Encontro - Salvador/BA).” No sistema do Juizado Especial, a 

representação das pessoas jurídicas por meio de preposto ocorrerá 

apenas quando litigarem no polo passivo, mas não no polo ativo. No caso 

vertente, a parte autora, sendo empresa de pequeno porte, se fez 

representar por preposto na audiência de conciliação de mov. ID 

28231267, quando deveria ter comparecido o sócio-dirigente, com maior 

número de cotas sociais, o que não aconteceu, conforme se denota dos 

documentos acostados na exordial. Nesse contexto, não há como permitir 

o prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da impossibilidade 

legal da parte autora, qualificada como pessoa jurídica, porém com 

natureza de microempresa, fazer se representar por preposto nos 

Juizados Especiais. Ante o exposto, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA CARINA 

KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018503-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN LEE APARECIDA BELMONT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018503-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KETLYN LEE APARECIDA BELMONT DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KETLYN LEE 

APARECIDA BELMONT DA SILVA em desfavor de ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 
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extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara 

relação consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante deu-se a 

partir de compras realizadas a partir da adesão ao “Contrato de Cartão de 

Crédito Marisa”, devidamente assinado pela autora na data de 26 de 

outubro de 2015 (ID (ID 28540460), e cedida, por instrumento próprio. 

Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de crédito. 

Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de 

crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a referido 

negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido pelo Banco do Brasil S/A, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA 

CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010181-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA CUNHA DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010181-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERSON DA CUNHA DOURADOS REQUERIDO: 

ATACADAO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação reclamatória 

em que a parte reclamante requer indenização por danos morais e 

materiais decorrentes do furto de seu aparelho celular e demais pertences 

que estavam dentro do seu veículo. Sustenta que, na ocasião, utilizou do 

estacionamento da reclamada para estacionar seu veículo enquanto fazia 

compras no estabelecimento, e, quando retornou ao estacionamento foi 

surpreendido ao encontrar seu carro, FIAT/Palio Fire Economy, cor prata, 

placa NQI2923, com a porta aberta. Notou imediatamente que alguns de 

seus pertences juntamente com os da sua mãe, haviam sido subtraídos, 

dando conta de que havia sido vítima de furto. Com isso, requer 

indenização por danos materiais (valor do bens) e danos morais. No 

mérito, a reclamada contesta a inicial, afirmando que o autor não fez prova 

do ocorrido, alegado a inexistência de danos a serem ressarcidos, 

mormente. Pugna pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. 

Conforme se verifica nos autos, restou incontroverso que furto do celular 

e demais pertences do autor ocorreu no estacionamento da reclamada, 

Supermercados Atacadão, da Avenida Emanuel Pinheiro, no dia 

31/03/2019. Como é cediço, os estabelecimentos que oferecem aos seus 

clientes um local para o estacionamento de veículos, devem responder por 

eventuais danos ali ocorridos, por prevalência do entendimento de que 

assumem a responsabilidade pela guarda, que se mostra inerente ao risco 

do negócio. Por tal motivo, adota-se a teoria da redução do módulo da 

prova, onde ao consumidor incumbe produzir as provas que estão ao seu 

alcance, a fim de tornar suas alegações verossímeis, sem necessidade de 

apresentar prova cabal. Com isso, vê-se que o autor demonstrou 

satisfatoriamente a propriedade do aparelho objeto do furto, bem como 

que estava no estabelecimento realizando compras e que ainda registrou 

a ocorrência do furto, tendo, por fim, restado incontroverso o furto, ante a 
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constatação dos prepostos da reclamada quando da análise das imagens 

da câmera de segurança do aludido estacionamento para confecção do 

Boletim de Ocorrência Interno, conforme trazido aos autos pelo autor. A 

responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, em tal hipótese, é 

objetiva, devendo haver o ressarcimento pelo prejuízo material 

experimentado decorrente do furto do qual foi vítima o autor. Cumpre 

acrescentar que há muito pacificado (Súmula 130 do STJ) o entendimento 

de que os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço 

(supermercados, shopping centers, bancos, etc), respondem pelos danos 

sofridos por seus clientes em razão de furto de veículos estacionados em 

seus estabelecimentos. Ou seja, uma vez disponibilizando aos clientes 

esses serviços, cuja suposta segurança aumenta a captação de clientes 

e o lucro do empreendimento, cabe também a esses estabelecimentos 

responsabilizar-se pelos fatos, dentre os quais roubo/furto, ocorridos 

nesses locais. Assim, colocando à disposição do consumidor um serviço, 

o mínimo que se espera é que o serviço de estacionamento seja efetivo e 

eficiente, respondendo o responsável por eventuais danos que possam 

advir, em razão da ideia do risco-proveito, bem como pelo dever de 

incolumidade aos clientes. Ademais, o réu não trouxe prova alguma de 

suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373, do 

Novo CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

No que tange ao pedido de danos morais, o incidente com o veículo 

caracteriza apenas o dano material. Somente afigura-se dano moral a dor, 

o constrangimento e a humilhação intensas e que fujam à normalidade, 

interferindo de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo. 

Os transtornos suportados pelo autor em decorrência do furto de sua 

moto não caracterizam, por si só, ofensa à sua honra e imagem, não lhe 

acarretando dor ou constrangimentos excessivos, consubstanciando-se 

em mero aborrecimento do cotidiano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 854,00 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados do evento danoso – 31/03/2019– (súmula 43/STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Indefiro o pedido de indenização em danos morais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA GABRIELLE ROMERO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006487-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

PAMELLA GABRIELLE ROMERO SOUZA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de 

cobrança onde a autora IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIREL busca o 

ressarcimento por danos materiais. Assevera a autora ter sido contratada 

pela reclamada PÂMELLA GABRIELLE ROMERO SOUZA para a execução 

de serviços foto e filmagem, tendo sido representada a dívida conforme 

contrato, porém a reclamada não realizou os pagamentos na forma 

pactuada, dando ensejo ao pedido de rescisão contratual e consequente 

cobrança. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

apesar de devidamente intimada em audiência, conforme consta do evento 

ID 25246471, deixou de apresentar defesa em tempo hábil. Sendo assim, 

deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em 

consequência, declaro o reclamado REVEL. Passo, ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, II do CPC, aplicando ao reclamado 

a revelia. A cobrança refere-se ao pagamento que não foi quitado pela 

Reclamada, que não apresentou qualquer defesa. Portanto não há dúvida 

quanto ao débito no valor de R$ 1.785,72 (um mil setecentos e oitenta e 

cinco reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizando o 

montante representado pelo contrato em mov. ID 23364148. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a 

reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 1.785,72 (um mil setecentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e assim o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data 

registrada no sistema ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

Vistos. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA CARINA 

KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016117-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYARA DE OLIVEIRA BORGES OAB - MT22453/O (ADVOGADO(A))

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADARIA DA RUA F EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016117-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER REQUERIDO: 

PADARIA DA RUA F EIRELI - ME Vistos etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWEGER em desfavor de PADARIA DA RUA 

F LTDA (NOME FANTASIA PADARIA DO MOINHO. Noticia a autora que no 

dia 03/11/2019 às 17h20min foi até o estabelecimento comercial da 

Requerida comer uma torta de frango e outros salgados. Contudo, quando 

começou a consumir uma torta de frango, alimento fornecido pela 

Requerida, percebeu um forte mau e um sabor estranho no alimento e, 

logo em seguida, observou no alimento vários agentes estranhos dentro, 

ao verificar com mais atenção identificou que estava realizando o 

consumo de uma torta cheia de LARVAS VIVAS (imagens em ID 

25933370), fato que lhe causou extrema repugnância. Com isso, requer 

indenização por danos morais. Pois bem. A relação havida entre as partes 

é, evidentemente, de consumo, incidindo as disposições da Lei 8.078/90, o 

Código de Defesa do Consumidor. Aplicável à espécie, portanto, o 

disposto no art. 6º inc. VIII, que coloca entre os direitos básicos do 

consumidor a facilitação da defesa de seus interesses em juízo, inclusive 

com direito à inversão do ônus da Sendo a demanda fundada em 

vício/defeito do produto, responde objetivamente a fornecedora pelos 

danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa. À consumidora 

basta a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a 

conduta do agente, ao passo que o fornecedor somente se livrará da 
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responsabilidade se comprovar que não colocou o produto no mercado, 

que o defeito não existe, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. É o que dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do 

Consumidor. Na hipótese dos autos, tenho que os elementos probatórios 

produzidos pela parte autora são suficientes para evidenciar o defeito do 

produto colocado no mercado pela requerida, sem que esta tenha logrado 

comprovar a configuração de qualquer causa excludente da ilicitude. Com 

a inicial, o autor acostou vários arquivos e registros fotográficos em que é 

possível verificar a presença de larvas dentro da torta que iria ser 

consumida (mov. ID 25933370 e 25933377). A reclamada, por seu turno, 

instruiu a defesas com vasta documentação relativa à Inspeção da 

Vigilância Sanitária (Id 28524319) realizada no local de produção do 

alimento. Porém, o fato de haver rígido controle de qualidade por parte da 

ré, como alegado em defesa, não anula por completo a possibilidade de 

contaminação do alimento. Nesse norte, friso que as larvas se 

proliferaram ainda no estabelecimento da requerida, local de compra e 

onde seria consumida a torta, já que a consumidora não levou o produto 

para sua residência. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, 

constituiria fato impeditivo do direito do autor e, assim, deveria ter sido 

substancialmente comprovada pela ré. De tal ônus, porém, não se 

desincumbiu a demandada, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do 

CPC. Conclui-se, assim, que os elementos de prova trazidos aos autos 

pela reclamada não são capazes de infirmar a verossímil versão do autor, 

a qual foi suficientemente demonstrada através do conjunto probatório 

existente nos autos. Desse modo, não sobejam dúvidas quanto à 

veracidade dos fatos expostos pelo autor, donde ressalta a 

responsabilidade objetiva da demandada para o evento. Destarte, tenho 

que o caso sub judice se reveste da hipótese de danum in re ipsa, o qual 

se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, 

prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. É até 

mesmo dispensável discorrer-se sobre os sentimentos de insegurança e 

de repulsa que presumidamente emanam a presença de larvas em 

alimento que se está prestes a consumir. Ressalto que não importa o fato 

de o consumidor ter ou não ingerido o produto, pois segundo a norma 

consumerista em comento, a responsabilidade do fabricante decorre do 

simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não 

oferece a segurança que dele se espera, pondo em risco a saúde do 

consumidor, exatamente como ocorreu no caso. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de a) CONDENAR a empresa reclamada, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento à parte autora, da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017876-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017876-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELAINE AUXILIADORA 

DA COSTA FERREIRA em desfavor de TIM S.A. A parte autora questiona 

negativação indevida, já que alega não ter qualquer débito com a 

reclamada, tendo o nome negativado em 10/06/2016, por suposta dívida no 

valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), entretanto, o reclamante veio a 

propor a presente ação apenas em 22/11/2019. Sabe-se que, violado o 

direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação 

judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso 

legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta violação jurídica ocorreu 

em 03/11/2016, data do extrato de consulta SERASA, quando a parte 

autora teve ciência inequívoca da restrição, surgindo aí o termo inicial do 

prazo prescricional para que se requeresse reparação pelos danos 

morais decorrentes de negativação que aduz ser indevida, entretanto, a 

ação foi distribuída somente em 22/11/2019, mais de 03 (três) anos após. 

Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda dos supostos danos 

experimentados, seja de ordem moral ou material, deveria ter sido ajuizada 

até 03/11/2016, em obediência ao disposto no artigo 206, do Código Civil, 

§3º, V, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 3o Em três anos: ... V - a 

pretensão de reparação civil;” Entretanto, como já mencionado, a presente 

demanda só fora intentada em 22/11/2019, tendo, portanto, decorrido o 

prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil requerida 

pela parte autora. Nestes termos, já se manifestou o E. Superior Tribunal 

de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE 

DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do 

NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A 

jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal 

prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se 

discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do 

serviço. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.518.086/RS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 

13/8/2015). (AgRg no AREsp 731525 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0149287-6; Relator: Ministro 

MOURA RIBEIRO (1156); Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do 

Julgamento: 23/06/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 01/07/2016) Assim 

sendo, reconheço de ofício a preliminar de prescrição e declaro extinto o 

processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010087-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010087-51.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SERGIO ROBERTO 

SILVA MARTINS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque a defesa foi incapaz de sequer trazer na 

contestação a Ficha Cadastral ou o histórico de consumo da UC que aduz 

estar cadastrada em nome da parte reclamante, aduzindo genericamente 

que “...RESTA COMPROVADO QUE A(S) COBRANÇA(S) E/OU A(S) 

NEGATIVAÇÃO(ÕES) EFETUADA(S) PELA ENERGISA ESTÁ(ÃO) 

CORRETA(S), UMA VEZ QUE O(S) DÉBITO(S) CORRESPONDE(EM) À 

UNIDADE DA QUAL A PARTE AUTORA É TITULAR.” Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que 

pese existam outras negativações em nome da parte autora, verifico que 

não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação 

posterior a que está sendo discutida nestes autos e da qual não houve 

demonstração de que estaria sendo questionada judicialmente. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse passo, 

se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do 

nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a 

inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, valor de R$ 68,95, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da 

negativação – 14/08/2018 - e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA THAYNARA DOS REIS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003767-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOELA THAYNARA DOS REIS ALBUQUERQUE 

REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, mormente porque assim foi requerido pela parte 

autora em sede de impugnação (ID 24926497). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MANOELA THAYNARA DOS REIS ALBURQUERQUE em face 

de SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA – ME 

(FACULDADE DE CUIABÁ – FAUC). O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a reclamante aduz, em síntese, que sofreu 

danos em decorrência da falha na prestação de serviços por parte da 

empresa reclamada, arguindo que matéria jornalística poderia ter afetado 

sua honra, alega ainda que houve fraude no sistema do ENADE e que as 

aulas ministradas pelos professores da IES eram direcionadas 

exclusivamente para aprovação no referido exame, arguindo assim uma 
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possível prejudicialidade no mercado de trabalho, pois as aulas de seu 

curso de graduação seriam “deixadas de lado”. Com isso, requer 

indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada afirma que não 

restou demonstrado o abalo moral da reclamante, bem como no que tange 

à reportagem, esclarece que prestou esclarecimentos junto ao Ministério 

da Educação através de ofícios e também prestou nota de esclarecimento 

à comunidade acadêmica, na qual ficou evidenciado seu comprometimento 

com a prática de educação responsável e criteriosa com os ditames legais 

estabelecidos na legislação vigente. Pugna pela improcedência do feito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Para que se configure o dano 

moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de 

um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade 

entre o dano e o comportamento do agente. Analisando os autos, tenho 

que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi 

demonstrada pela parte reclamante que a reclamada teria lhe causado 

constrangimentos, ou mesmo situação vexatória de forma a atingir 

qualquer de seus direitos da personalidade. No caso dos autos, tenho que 

não há comprovação de que a autora tenha sofrido ofensa aos seus 

direitos da personalidade ou à sua dignidade a ensejar responsabilização 

da ré em reparar danos morais. Desta forma, entende-se que não 

restaram caracterizados os danos morais, já que a parte autora não 

comprovou ter sofrido o abalo a atributos da sua personalidade alegado, 

ônus do qual lhe cabia se desincumbir, a teor do art. 373, I do CPC. A 

situação em questão vivenciada se trata de mero aborrecimento, 

caracterizado como dissabor da vida moderna, incapaz de gerar dano 

moral indenizável neste caso em concreto. A jurisprudência 

majoritariamente entende que ausente comprovação de que o demandante 

tenha sido exposto à situação constrangedora, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Assim, pelo exposto acima tenho que não restaram 

violados os direitos previstos no inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, não merecendo acolhimento o pedido da parte autora para que o 

réu seja condenado à indenização por dano moral, ante a ausência de 

lesão a direitos de personalidade da parte reclamante. Diante disso, 

ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, 

o dever de reparar os danos. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018498-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ANDRE THEODORO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018498-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELSON ANDRE THEODORO DE ANDRADE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Das preliminares 

Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da suposta 

ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez que não 

se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o pleno 

acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais (consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

que alega a Reclamante JOELSON ANDRE THEODORO DE ANDRADE que 

foi surpreendida pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada 

por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui vínculo jurídico 

com a instituição financeira, firmado por meio do cartão C&A VISA 

INTERNACIONAL nº 4282.6724.5693.3016, ora cancelado por falta de 

pagamento da fatura desde 09/07/2018 e com saldo devedor de R$ 

2.692,37, mas cujo termo de adesão foi devidamente assinado pela parte 

autora em 28/04/2016 (ID 28443257), o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais (ID 28443281). Porém, como deixou de efetuar o 

pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do cadastro e o nome 

da parte autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a 

improcedência da ação, bem como condenação da parte autora em 

litigância de má fé. Friso que os argumentos e documentos trazidos aos 

autos pela defesa da reclamada não foram suficientemente impugnados 

pela parte autora, reiterando a negativa de contratação, embora a defesa 

tenha sido acompanhada de farta documentação probante. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é devedora da 

reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de serviço 

livremente contratado, conforme restou demonstrado pela empresa 

requerida em sua defesa. Logo, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o 

faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 
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artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeta-se o 

presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. GABRIELA 

CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017691-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARQUES ESTAQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017691-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE MARQUES ESTAQUIO REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por 

ALEXANDRE MARQUES ESTAQUIO em face de BANCO ITAUCARD S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese exista outra negativação em nome da parte autora, 

conforme extrato em ID 26364306 (Banco CSF, em 26/02/2018, valor: R$ 

962,17), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se 

tratarem de negativação posterior a que está sendo discutida nestes 

autos e da qual não houve demonstração de que estaria sendo 

questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, valor de R$ 672,88, e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 15/11/2017 - e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014904-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HIDALGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014904-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO HIDALGO DA SILVA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por MÁRCIO HIDALGO DA SILVA em desfavor da 

LOJAS AVENIDA LTDA. Em síntese, sustenta o reclamante que é credor 

da importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) relativo a 

prestação de serviços para tocar em um evento na sede da Requerida. 

Verifica-se que a prestação do serviço se trata de fato incontroverso, 

visto que o requerido efetuou o pagamento no valor de R$ R$470,00 
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(quatrocentos e setenta reais), conforme comprovado nos autos (ID 

27780751). Posto isso, resta evidenciada a irregularidade praticada pelo 

requerido, em razão do pagamento após o ajuizamento da demanda. 

Registra-se que não há que se falar em perda de objeto, pois o pagamento 

ocorreu após o ajuizamento da demanda. No que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, constato que não merece acolhimento, 

pois o pagamento após o vencimento não ocasiona dano passível de 

indenização. Registro que o caso em comento não revela qualquer 

situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Diante o exposto, julgo 

parcialmente procedente os pedidos indicados na exordial apenas para 

condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE desta data e juros legais a contar da citação, e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

em favor do autor para levantar a quantia depositada. Em seguida, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016244-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE CAMPOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016244-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERTON SANTANA DE CAMPOS MUNIZ REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por EVERTON 

SANTANA DE CAMPOS MUNIZ em face de TIM CELULAR S.A. onde alega 

o Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada 

que houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. 

Retifique-se o polo passivo, conforme requerido em sede de contestação 

a fim de constar a empresa TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão 

do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese arguir a legitimidade da 

dívida, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que 

os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas faturas sem 

assinatura e imagens de telas que não provam que a Autora teria 

solicitado e usufruído do serviço, por se tratar de documentos unilaterais. 

Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. 

Logo, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 
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bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

anulação do negócio jurídico, bem como determinar a exclusão do nome da 

parte autora do rol de mal pagadores, bem como DECLARAR a inexistência 

de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento da negativação e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013890-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013890-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA GOMES DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta JULIANA GOMES DA SILVA em desfavor de 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da negativação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante recebeu os produtos da Ré, sendo que o 

comprovante fora devidamente assinado pela parte autora (ID 27401348), 

gerando débitos que jamais foram quitados pela parte autora e que deram 

ensejo à negativação de seu nome. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, e o 

autor não impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017090-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LEITE SOUZA CRUZ (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))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017090-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA LEITE SOUZA CRUZ REQUERIDO: SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA Vistos etc., Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida REGINA LEITE 

SOUZA CRUZ em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA. O 

Reclamante alega que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e 

que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito por dívida que desconhece. A Reclamada afirma que houve 

regular contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, 

que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrado a quitação do débito. 

Retifique-se o polo passivo, conforme requerido em sede de contestação, 

a fim de constar a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, pois o extrato oficial não é 

documento essencial à propositura da ação, além disso, inexiste 

documento para afastar a veracidade do extrato. Registro que o 

comprovante aportado pelo autor é suficiente para comprovar que reside 

no Município de Cuiabá-MT, sendo que a parte requerida não juntou 

contraprova para ilidir o documento acostado na exordial. De igual forma, 

rejeito, ainda, a incompetência por inexistência de pretensão resistida, 

visto que desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para 

o exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. Outrossim, não há perda do objeto do 

pedido, já que o requerido somente excluiu a restrição após o ajuizamento 

da demanda. Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de 

condenação do patrono do requerido por litigância de má-fé, por ausência 

de requisitos legais. Com isso, rejeito as preliminares arguidas pelo 

requerido. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão 

do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Compulsando os autos, constato 

que o requerido não aportou ao feito o contrato celebrado entre as partes. 

Friso que a imagem da tela do computador aportada na defesa (ID n. 

28333626) se trata de documento unilateral e, portanto, insuficiente para 

demonstrar o contrato celebrado entre as partes. Assim, restou 

demonstrada a irregularidade da restrição do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito (Indicar o ID 26222975) do extrato da 

restrição). Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus 

probatório. Logo, a declaração de inexistência de débito é medida que se 

impõe. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam 

estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de 

comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, 

haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou 

meio de prova do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua 

reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição 

Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que 

para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da 

vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o 

da procedência parcial do pedido. Diante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para 

determinar a anulação do negócio jurídico, determinar a exclusão do nome 

da parte autora do rol de mal pagadores, bem como declarar a inexistência 

de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no 

importe de R$336,10 (trezentos e trinta e seis reais e dez centavos), e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). E, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015605-22.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DA SILVA CISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015605-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAEL DA SILVA CISI REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por RAEL DA 

SILVA CISI em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. O Reclamante alega que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega 

a Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o 

débito. Retifique-se o polo passivo, conforme requerido em sede de 

contestação. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro 

porque o extrato oficial e comprovante de endereço não são documentos 

essenciais à propositura da ação, segundo porque restou inconteste a 

negativação do nome da parte autora e terceiro por falta de amparo legal. 

Ademais, a ausência do comprovante de endereço em nome próprio foi 

suprida pela própria parte reclamada, já que acostou aos autos ficha 

cadastral onde se pode constatar que o autor é titular da UC, bem como 

comprova o endereço declinado na inicial. Afasto a preliminar de 

prescrição, tendo em vista que o inicio do prazo deverá ser contado a 

partir da ciência e não do evento danoso. Nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada 

(ID 25801820). Assim, a requerida não trouxe aos autos documentos que 

comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, 

apenas imagens de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não 

provam que a parte Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Friso 

que o requerido deixou de juntar o contrato assinado. Portanto, tem-se que 

a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. Nada obstante, o dano moral 

nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio no importe total de R$1.057,81, e ainda, a título 

de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cuiabá, data registrada no sistema. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 
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no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015142-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015142-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc., Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por REINALDO GOMES 

DOS SANTOS em face de NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Afasto a preliminar de 

litispendência, por se tratarem de contratos distintos. Rejeito a preliminar 

de ausência de pretensão resistida, pois desnecessária o esgotamento da 

via administrativa para o ajuizamento da ação no Poder Judiciário. Rejeito, 

ainda, a preliminar de incompetência do Juízo, visto que os documentos 

aportados ao feito são suficientes para a elucidação dos fatos, sendo 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a analisar o mérito. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados, limitando-se a parte autora a reiterar a negativa de 

contratação. Em defesa, a Reclamada demonstrou o vínculo jurídico com o 

demandante, o que pode ser atestado pelos documentos trazidos com a 

defesa, especialmente, Contrato de Adesão devidamente assinado pela 

parte autora (ID 27467982), o que não fora impugnado pela mesma. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora 

e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de 

má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013885-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA (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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013885-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 
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indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA em face 

de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Passo a analisar o mérito. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que não reconhece o débito oriundo da negativação. No entanto, a parte 

ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a parte 

autora a reiterar a negativa de contratação. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que 

pode ser atestado pelos documentos trazidos com a defesa, 

especialmente, Contrato de Adesão devidamente assinado pela parte 

Autora (ID 27158812) e ainda gravação telefônica (ID 27158806). O 

Demandante não apresentou contraprova dos documentos aportados ao 

feito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017560-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017560-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELE RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O autor requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Friso que o requerente se enquadra como 

destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que o 

fornecedor possui melhores condições técnicas ou econômicas pra 

produzir provas, sendo imprescindível a inversão do ônus para a 

igualdade entre as partes. Passo a apreciar o mérito da demanda. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. O reclamado em sua 

defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente com o reclamado, para comprovar o alegado demonstra a 

origem da dívida conforme os documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou 

cópia da Proposta de abertura de conta corrente e conta poupança 

devidamente assinada pelo reclamante (id. 28357366), bem como histórico 

de faturas que demonstram o débito negativado. (id. 283573701) No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado a reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - 

Por outro lado, condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 
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nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014278-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014278-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DORACI MARIA RODRIGUES REQUERIDO: CENTRO 

UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT, SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

move DORACI MARIA RODRIGUES em desfavor de FAC EDUCACIONAL 

LTDA. e UNIASSELVI SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI 

S/S LTDA. Retifique-se o polo passivo, conforme requerido em peça 

contestatória. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Menciona a autora que firmara 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais junto as Rés, para 

frequentar o Curso Superior de Engenharia Mecânica (EME), onde recebeu 

Registro Acadêmico sob nº 1341098. Aduz que teria cursado diversas 

disciplinas, porém, em sua Situação Acadêmica e no seu Histórico Escolar, 

as referidas disciplinas constam como não cursadas. Com isso, a autora 

requer que a aprovação das disciplinas, bem com indenização por danos 

morais. Partindo dessas premissas e diante das provas produzidas pelas 

partes, tenho que os fatos delineados na inicial restaram comprovados de 

forma inequívoca, isto é, que a reclamada tenha incorrido em falha na 

prestação do serviço quando não lançou as notas da Autora em seu 

histórico escolar. Isto porque pode ser observado pelas provas acostadas 

à inicial que a Autora realizou, inclusive constando as notas das referidas 

matérias. Ademais, a defesa não veio nenhum documento hábil a 

desconstituir os fatos alegados pela autora na inicial, haja vista que 

restara comprovado que a Autora realizou as provas, todavia, não consta 

em seu histórico a aprovação destas. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito. No caso, 

pode ser reconhecido que houve falha na prestação dos serviços – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Friso que a recusa de apresentação do trabalho do TCC ocasiona 

transtornos para a parte, por impossibilitar a conclusão do curso. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a Requerida a alterar em seu sistema para constar 

que a Requerente cursou e foi aprovada nas matérias, objetos da lide, 

bem como CONDENAR a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta data e 

juros de 1% ao mês a contar da citação, e assim o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014935-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA FADUL VIANNA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014935-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAOLA FADUL VIANNA DA CUNHA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade de 

produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação 

de audiência de instrução e julgamento. Rejeito a preliminar de ausência do 

interesse de agir, pois restara claro que a parte Autora possui interesse 

na demanda diante dos fatos relatados na exordial. Ademais, 

desnecessário o esgotamento na via administrativa para o ajuizamento da 

ação no Poder Judiciário. Passo a apreciar o mérito. Alega a Reclamante 

PAOLA FADUL VIANNA DA CUNHA que adquiriu bilhete de transporte 

aéreo junto à empresa requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 

S.A referente ao trecho CUIABÁ/SÃO PAULO, através do voo n. 2969, 

localizador: SHCSXC em 10 de outubro de 2019. Relata que ao 

desembarcar na cidade de origem verificou que suas malas não mais se 

encontravam no estado que deixará junto à empresa ré, tendo sido 

danificadas, sendo negado pela reclamada o ressarcimento dos bens, 

requer seja indenizada pelos danos materiais e morais suportados. 

Analisado o processo verifica-se que restaram incontroversos os 

seguintes fatos: que a Reclamante viajou utilizando os serviços da 

Reclamada e que suas bagagens foram danificadas (ID 25658653). Friso 

que a empresa ofereceu voucher como forma de ressarcir a parte Autora 

pela danificação da bagagem, conforme confessado na defesa. Assim, 

não há dúvida de que a danificação da bagagem ocorreu por falha na 

prestação dos serviços. Portanto, procede o pleito da autora, porquanto 

inegável que dano, ainda que temporário, de objetos pessoais gera um 

sofrimento e abalo incomuns, configurando mais do que o mero 

desconforto comum do cotidiano, afetando o bem estar psíquico do 

indivíduo, motivo pelo qual merece a justa reparação. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO 

CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. No caso concreto, o atraso na 

entrega da bagagem, em que pese transcorrido durante poucas horas, 

ensejou a configuração de dano moral, ante a conjunção do tempo de 

espera do autor pela chegada dos seus pertences e a negativa da ré de 

entregá-los no hotel em que hospedado o demandante, obrigando-o a 

retornar ao aeroporto com o intuito de recuperá-los. "Quantum" 

indenizatório fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com 

acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, e correção 

monetária, pelo IGP-M, desde a presente sessão de julgamento, na forma 
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da Súmula n.º 362/STJ. Recurso de apelação provido. (Apelação Cível Nº 

70068919513, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/04/2016). Quanto ao 

pedido de danos materiais, deve ser julgado improcedente, visto que a 

parte autora não juntou a nota fiscal da suposta bagagem adquirida. 

Registro que incumbe ao autor comprovar, de forma robusta, o prejuízo 

material. Assim, a procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. 

Diante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente ação 

para CONDENAR a Reclamada a pagar a reclamante, o valor de 

R$1.000,00 (mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De 

Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016548-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOHRANE SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016548-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOHRANE SILVA LOPES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LOHRANE SILVA 

LOPES em desfavor de TIM CELULAR S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. 

Retifique-se o polo passivo, conforme requerido na peça contestatória. 

Rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida, visto que 

desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da 

ação no Poder Judiciário. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida (ID 26065914). Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito no valor total de R$85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos) é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome do autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: a. DECLARADA a inexistência de relação jurídica com a 

Requerida; b. DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes; c. DECLARAR a inexistência de débitos no 

valor total de R$85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio; d. E ainda, a 

título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito em substituição legal

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006834-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PESROSA DA PENHA ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006834-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA PESROSA 

DA PENHA ROSARIO 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: 01/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006839-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006839-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

RODRIGUES DE SA 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: 01/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006842-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006842-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO VIEIRA 

DE SOUZA 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: 01/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006851-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT26579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLEY D.D CAMPEAO PNEUS E RODAS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1006851-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS 

PEREIRA REIS, MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS POLO PASSIVO: 

CHARLEY D.D CAMPEAO PNEUS E RODAS 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006868-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES MEZA (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. 1006868-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

FERNANDES MEZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006886-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006886-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRIEL LUCAS 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR 

GOMES CORSINO 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: 

01/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006887-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006887-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISABETE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 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: 01/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006892-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006892-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEROLAYNE 

CRISTINA FREITAS VAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT 

COSTA THOMANN 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006907-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SYDNEY JACQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006907-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SYDNEY 

JACQUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

01/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006910-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE APARECIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONEX TELECOM SERVICOS DE TELEVENDAS E DISTRIBUIDORA DE 

INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006910-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDETE 

APARECIDA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR 

MULLER COUTINHO POLO PASSIVO: CONEX TELECOM SERVICOS DE 

TELEVENDAS E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006924-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AMARANTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA FERRETTI OAB - MT9994/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - QUADRA 06 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006924-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALO 

AMARANTE DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBIA 

FERRETTI POLO PASSIVO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - 

QUADRA 06 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: 01/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006926-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAMIRES DA SILVA OLIVEIRA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006926-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATHAMIRES DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 

01/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006927-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GICELIA GONCALINA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA FERRETTI OAB - MT9994/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006927-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GICELIA 

GONCALINA SANTANA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RUBIA FERRETTI POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: 01/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006940-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

COSTA BOHAC DE HARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

PAES LEMES PAIVA 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: 01/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA TEIXEIRA (REQUERENTE)
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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. 1006941-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATIA 

APARECIDA TEIXEIRA 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: 01/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006942-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006942-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUILSON 

FERREIRA DE SOUZA 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006947-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYTA LOYSE PINHEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L BORBA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1006947-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THALLYTA 

LOYSE PINHEIRO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITHOR 

CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA POLO PASSIVO: A L BORBA - 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006957-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

SALGADO DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

CLAUDIA SALGADO DE MACEDO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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: 01/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006958-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006958-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA DA 

SILVA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: BOM CLIMA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006987-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANE DA SILVA FARIAS (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. 1006987-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEANE DA 

SILVA FARIAS 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: 

01/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006989-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO TOME 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. 1006989-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIVALDO 

TOME 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007005-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007005-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO IVO 

MENDANHA C. CAIXETA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEITOR 

JERONIMO ALMEIDA 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007011-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA INACIO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007011-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

APARECIDA INACIO CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010682-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-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))

 

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: 1006541-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (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: CARLOS 

ALEXANDRE DA SILVA Endereço: RUA QUARENTA E QUATRO, 805, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-505 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 r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1006541-51.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO DE ENSINO 

DALVA CAMPOS LTDA - ME 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, 17 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: 1015500-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TADEU SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007022-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

PEREIRA CERQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAILTON 

FERREIRA DE AMORIM 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1006899-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA ANTENOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA OAB - MT19434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS 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: SOLANGE 

PEREIRA ANTENOR Endereço: Rua C, 08, QUADRA 16, Residencial Altos 

do Parque II, 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 

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. 1006899-16.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.200,00 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro, Substituição do Produto]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: SOLANGE PEREIRA ANTENOR 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA TATIANA MONTANHA DE 

PAIVA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. CUIABÁ, 17 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: 1022123-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

INTIMAÇÃO, AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO CANCELADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022123-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

INTIMAÇÃO, AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO CANCELADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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))

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que pede deferimento. 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA OAB/MT 13.245

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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 à intimação da parte para se manifestar acerca da petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007043-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA NASCIMENTO (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. 1007043-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICENTE DA 

SILVA NASCIMENTO 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008162-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

WEVERTON HENRIQUE SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca dos documentos 

juntados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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: ROSANGELA 

COSTA DA SILVA Endereço: RUA SAO PAULO, 251, NOVO HORIZONTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-340 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 r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000152-50.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 121,25 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ROSANGELA COSTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANO JOSE OJEDA NUNES REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA 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, 17 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: 1002645-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENANDES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do mandado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007480-65.2019.8.11.0001

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:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MATOS 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 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. 

1007480-65.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 7.847,53 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O 

REQUERIDO(A): GERCILIO MENDES DA SILVA 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, 17 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: 1007051-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE LIMA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007051-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER DE 

LIMA BRASIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 01/04/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002332-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: MARTA 

MARTINES FERREIRA Endereço: RUA PARÁ, 90, JARDIM PAULISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-365 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. 1002332-73.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.763,98 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) REQUERENTE: MARTA MARTINES FERREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS MANOEL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

CUIABÁ, 17 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: 1014113-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

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:

ELY JOSE BIAS E DIAS (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: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 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 do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1014113-92.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 987,40 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS SANTOS, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

EXECUTADO: ELY JOSE BIAS E DIAS CUIABÁ, 17 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: 1021464-19.2019.8.11.0001

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:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA DE EMBARGOS proferida nos 

presentes autos, ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007061-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007061-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS DA 

LUZ DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011403-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEX VELASCO CAMPOS (REQUERIDO)

JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006135-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE ALEXANDRE ELEODORO BAILONA OAB - GO53945 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-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) 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 Sentença 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. 1006135-30.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: KELLEN DA SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: TAISE ALEXANDRE ELEODORO BAILONA, JULIO CESAR 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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: 1007065-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007065-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

OLIVEIRA CARDOSO 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DARIO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013405-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ - ME (EXECUTADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca dos documentos 

juntados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020943-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SIQUEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0017534A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCG COMERCIO DIGITAL EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRANCISCO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCAPINELLO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012413-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL CAMPESTRE ACAIAH 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON ROBERTO SOARES LACERDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 388 de 426



Processo Número: 1018738-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

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:

MILTON ALVES LEMES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015501-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SOARES DUARTE (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001330-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICODEMOS FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE MORAES SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018393-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(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: ESTERICAP 

ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13.500, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485 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 r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018393-09.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.939,32 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, 

Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E 

HOSPITALAR - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEMAR COELHO 

DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA EXECUTADO: SOCIEDADE 

BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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, 17 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: 1002204-19.2020.8.11.0001

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:

LAURA NATUREZA DA SILVA PADILHA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013334-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PRISCILA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010843-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDESPACHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

thiago sena da costa benites (REQUERIDO)

VALMIR GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011855-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON TAVARES ALCANTARA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006614-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GISELLE SANTANA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007076-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MASCARENHAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007076-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIX 

MASCARENHAS DE OLIVEIRA 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: 

8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

ACENIL SILVA PRADO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005109-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE NAYANI ROSA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

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: FRANCIELE 

NAYANI ROSA MOREIRA DA SILVA Endereço: RUA QUATRO, 14, quadra 

08, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-408 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. 1005109-94.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.122,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) AUTOR: FRANCIELE NAYANI ROSA MOREIRA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON PELLIZZARI REU: OI S/A 

CUIABÁ, 17 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: 1005109-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE NAYANI ROSA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

URGENTE À(o) Requerido(a) Nome: OI S/A Endereço: Rua Barão De 

Melgaço/ TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Senhor(a) O presente 

mandado, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem 

por finalidade a sua INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida 

nos autos, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1005109-94.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.122,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

FRANCIELE NAYANI ROSA MOREIRA DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: 

JACKSON PELLIZZARI - MT13831-N REQUERIDO(A): OI S/A MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA: “Cópia anexa” FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada,PARA PROCEDER AO 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. 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 
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do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. 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, 17 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: 1001350-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE PROCOPIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015985-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018846-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO EDUCADORA NOVA GERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015964-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY AUXILIADORA DE DEUS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-65.2020.8.11.0001

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

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

JACILDO PINHEIRO DE LARA OAB - 486.666.021-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

 

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: JACILDO 

PINHEIRO DE LARA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOÃO GOULART, 

365, LIBERDADE, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-208 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. 1003934-65.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.411,46 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água, 

Protesto Indevido de Título, Água e/ou Esgoto]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REPRESENTANTE: JACILDO PINHEIRO DE 

LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI 

INTERESSADO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 17 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: 1015556-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA AZEVEDO DOS SANTOS BARBOSA (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: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 
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abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar do retorno do AR 

N E G A T I V O  j u n t a d o  n e s t e s  a u t o s .  P R O C E S S O  N . 

1015556-78.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.944,72 ESPÉCIE: 

[Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: V H E 

R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES 

EXECUTADO: ELISANGELA AZEVEDO DOS SANTOS BARBOSA CUIABÁ, 

17 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: 1016057-32.2019.8.11.0001

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:

SHEILA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

JOELSON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca dos AR'S.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016897-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CASTRO CUNHA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010962-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME Endereço: RUA PALERMO, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-735 Senhor(a) M. CESAR LEITE 

GATTASS ORRO - 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. 

1010962-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.048,13 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - 

ME Advogado do(a) REQUERENTE: AUGUSTO BOURET ORRO - 

MT22974-O REQUERIDO(A): ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA DOS SANTOS 

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, 17 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: 1019406-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DE SOUZA FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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 na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017292-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIFICIO AVANT-GARDE BUSINESS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021960-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

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)

 

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: ROSANGELA 

SANTANA DA SILVA Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 348, Apartamento 

208, CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-040 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. 1005802-78.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.909,35 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Estabelecimentos de Ensino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ROSANGELA SANTANA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATAN APARECIDO DE CAMPOS 

MELO REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 17 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: 1014853-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CRISTINA BATISTA FIGUEIREDO (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)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019456-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA VITORIA BERNAL DE ARAUJO (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: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 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. 1019456-69.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.124,70 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO 

FERREIRA EXECUTADO: BRUNA VITORIA BERNAL DE ARAUJO CUIABÁ, 

17 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: 1001301-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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: HELIO 

MACHADO DA COSTA JUNIOR Endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 39, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 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. 1001301-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.780,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) AUTOR: HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 17 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: 1004017-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZERRA DA SILVA GANIKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(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: PATRICIA 

BEZERRA DA SILVA GANIKO Endereço: RUA DUZENTOS E TRINTA E 

DOIS, 4 QD 75, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-270 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. 1004017-81.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.620,29 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: PATRICIA BEZERRA DA SILVA GANIKO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA EDUARDA DA SILVA 

SCEDRZYK REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 17 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: 1013769-14.2019.8.11.0001

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:

ELISANDRA GONCALINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT12866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS 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: FERNANDO 

HENRIQUE MACHADO DA SILVA Endereço: RUA PERU, 50, EDIFÍCIO NEW 

AVENUE, 2302, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-070 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. 1006616-90.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.590,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA CUIABÁ, 17 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: 1015785-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA MARIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006569-19.2020.8.11.0001

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

KELLY CRESTINA DA SILVA OAB - 972.508.991-04 (REPRESENTANTE)

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA OAB - MT13271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

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. 1006569-19.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REPRESENTANTE: KELLY CRESTINA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA LOPES DE MELO 

LISBOA INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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: 1021830-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCICAM TERMINAIS RODOVIARIOS E REPRESENTACOES LTDA 

(REQUERIDO)

ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRO (REQUERIDO)

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS LUZ OAB - SP376129 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002364-44.2020.8.11.0001

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:

PAULO CELSO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020951-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BRUNA OLIVATO 91047200163 (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GRACILIANO CAMARGO (REQUERIDO)

SUELEN COELHO CAMARGO (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: MAYARA BRUNA OLIVATO 91047200163 Endereço: Rua 

Francisco Senise, 24, Centro, PIRATININGA - SP - CEP: 17490-000 

Senhor(a) MAYARA BRUNA OLIVATO 91047200163: 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. 1020951-51.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.222,11 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 15:40 INTERESSADO: MAYARA 

BRUNA OLIVATO 91047200163 Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT15626-O REQUERIDO(A): 

SUELEN COELHO CAMARGO e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 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, 17 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: 1007102-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEYDMAY EMANOEL LEITE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007102-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEYDMAY 

EMANOEL LEITE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO 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: 

01/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007104-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007104-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONAN DA 

COSTA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 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: 

01/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009146-04.2019.8.11.0001

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:

ILZA DA SILVA LEMES (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 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. 1009146-04.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.046,85 ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: IBC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OTACILIO PERON REQUERIDO: ILZA DA SILVA LEMES CUIABÁ, 17 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: 1021596-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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: GABRIELA 

MARIA PERON Endereço: AVENIDA LAVA PÉS, 760, APTO 700 EDIFICIO 

ADVANCED, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para 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. 1021596-76.2019.8.11.0001 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 396 de 426



VALOR DA CAUSA: R$ 23.578,32 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GABRIELA MARIA PERON 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A CUIABÁ, 17 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: 1020857-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO GARCA BRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA OAB - 111.177.881-72 

(REPRESENTANTE)

 

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: CONDOMINIO 

EDIFICIO GARCA BRANCA Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1463, 

Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Nome: LUIZ TERCIO 

MONTEIRO DA SILVA Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1463, 

Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Senhor(a) CONDOMINIO 

EDIFICIO GARCA BRANCA: 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. 

1020857-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD REQUERIDO: 

CONDOMINIO EDIFICIO GARCA BRANCA REPRESENTANTE: LUIZ TERCIO 

MONTEIRO DA SILVA CUIABÁ, 17 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: 1020857-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO GARCA BRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA OAB - 111.177.881-72 

(REPRESENTANTE)

 

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: LIDIANE 

GALHARDO FERREIRA ABURAD Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, 361, 

JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-105 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. 1020857-06.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LIDIANE GALHARDO FERREIRA 

ABURAD ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANE GALHARDO 

FERREIRA ABURAD REQUERIDO: CONDOMINIO EDIFICIO GARCA BRANCA 

REPRESENTANTE: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA CUIABÁ, 17 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. G. F. L. (REQUERIDO)

A. S. S. (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: OLINDINA DOS 

SANTOS DA SILVA Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 600, JARDIM 

PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-322 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. 1001598-88.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 0,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, 

Seguro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR PEREIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A, BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA CUIABÁ, 17 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: 1012024-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLINNE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/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))

 

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 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 2041, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA OLIMPIA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 Senhor(a) BANCO SANTANDER (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. 1012024-96.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

SUELLEN KAROLINNE FERREIRA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A CUIABÁ, 17 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: 1012024-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLINNE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/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))

 

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: SUELLEN 

KAROLINNE FERREIRA SILVA Endereço: Rua 08, 26, Quadra 06, setor a, 

Santa Teresinha, 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. 1012024-96.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SUELLEN KAROLINNE 

FERREIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAYANE 

CAROLYNE GONCALVES BORGES REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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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: 1020802-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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: ELOIZE 

FRANCISCA DE AMORIM Endereço: RUA BÉLGICA, 124, Quadra 12, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-420 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. 1020802-55.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.343,42 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA CUIABÁ, 17 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: 1007108-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007108-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON LUIZ 

TORTOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA SALES TORTOLA 

POLO PASSIVO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 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: 

01/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020235-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARHA LUCIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA MARTINS SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NARHA LUCIA 

DE PAULA Endereço: A, 1, RESIDENCIAL ALTOS DA JANGADA, CENTRO, 

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. 1020235-24.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: NARHA LUCIA DE PAULA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO, CASSIO 

MASSARIOL CARDOSO REQUERIDO: LILIANA MARTINS SILVA EIRELI - ME 

CUIABÁ, 17 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, 
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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: 1020235-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARHA LUCIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA MARTINS SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LILIANA 

MARTINS SILVA EIRELI - ME Endereço: RUA ANTONIO BERNARDINO, SN, 

CENTRO, JANGADA - MT - CEP: 78490-000 Senhor(a) LILIANA MARTINS 

SILVA EIRELI - ME: 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. 

1020235-24.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: NARHA LUCIA DE PAULA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO, 

CASSIO MASSARIOL CARDOSO REQUERIDO: LILIANA MARTINS SILVA 

EIRELI - ME ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RODRIGO SOUZA BATISTA - 

MT27275/O CUIABÁ, 17 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: 1020109-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROMILSON CANDIDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/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))

 

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: EROMILSON 

CANDIDO DA CRUZ Endereço: RUA PIMENTA BUENO, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-190 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. 1020109-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

EROMILSON CANDIDO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANE MARTINS MENDES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

CUIABÁ, 17 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: 1020109-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROMILSON CANDIDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/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))

 

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: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhôa 

Rodrigues, 1000, Tamboré, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 

06543-900 Senhor(a) SKY BRASIL SERVICOS LTDA: 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. 1020109-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: EROMILSON CANDIDO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANE MARTINS MENDES REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 17 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 
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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: 1007112-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAZARO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007112-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

LAZARO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDOMIRO DE 

MORAES SIQUEIRA 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022367-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (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: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, 1686, SALA 

01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 87033-000 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. 1022367-54.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.798,84 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FRANCISCO 

FERREIRA EXECUTADO: IZABELA FERREIRA DA SILVA CUIABÁ, 17 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: 1021349-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT2542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-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: 

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, - DE 435/436 A 1737/1738, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-290 Senhor(a) ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS: 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. 1021349-95.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.197,23 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: ANTONIO BITAR FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MOHAMAD RAHIM FARHAT REQUERIDO: ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: PEDRO MARTINS VERÃO - MT4839-A CUIABÁ, 17 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 401 de 426



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: 1021349-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT2542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-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 

BITAR FILHO Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2391, 

17 Andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 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. 1021349-95.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.197,23 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, 

Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ANTONIO BITAR FILHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MOHAMAD RAHIM FARHAT REQUERIDO: ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CUIABÁ, 17 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: 1004732-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ADALBERTO HUNGRIA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: MARIO 

ADALBERTO HUNGRIA MARCONDES Endereço: COMUNIDADE, 00, ZONA 

RURAL, COMUNIDADE ALEIXO, ACORIZAL - MT - CEP: 78480-000 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. 1004732-26.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.364,54 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Assistência Judiciária Gratuita]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: MARIO ADALBERTO HUNGRIA MARCONDES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 17 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: 1005047-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/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: CLAUDIA 

CONCEICAO MOREIRA DA SILVA GOMES Endereço: RUA SALAH 

SOLEIMAM AYOUB, 17, CACHOEIRA DAS GARÇAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78077-232 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. 1005047-54.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.304,58 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CLAUDIA CONCEICAO 

MOREIRA DA SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIANCARLO DE LARA FERRI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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 
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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: 1005047-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/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 CUMPRIMENTO DE LIMINAR URGENTE 

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) O presente mandado, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

do inteiro teor da Medida Liminar deferida nos autos, nos termos a seguir 

mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1005047-54.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.304,58 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA 

GOMES Advogado do(a) REQUERENTE: GIANCARLO DE LARA FERRI - 

MT25739/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: “Cópia anexa” FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada,PARA 

PROCEDER AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. 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. 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, 17 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: 1007122-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007122-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEIA 

RODRIGUES DE SIQUEIRA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR 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: 

01/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007127-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007127-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELINA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA 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: 

01/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE AMORIM OAB - MT28009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007129-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS SILVA DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SILVA DE AMORIM 

POLO PASSIVO: BUFFET LEILA MALOUF 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: 01/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006499-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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: ANA PAULA 

SIQUEIRA RIBEIRO Endereço: RUA H, (RES NILCE PAES BARRETO), 

PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-136 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. 1006499-02.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.503,18 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: ANA PAULA SIQUEIRA RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLON HUDSON MACHADO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

17 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: 1006168-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONER ANDRADE NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANTONER ANDRADE NERY Endereço: AVENIDA PROFESSOR 

JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 203, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-800 Senhor(a) ANTONER ANDRADE NERY: 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. 1006168-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: ANTONER 

ANDRADE NERY Advogado do(a) REQUERENTE: HUDSON ROQUE 

BOBATO SCHMITT - MT14360-O REQUERIDO(A): OI S/A 

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, 17 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: 1002188-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERECK HENAN BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: DERECK 

HENAN BATISTA SOARES Endereço: RUA NOVE, 33, RECANTO DOS 

PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 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. 1002188-65.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: DERECK HENAN BATISTA SOARES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 
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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: 1006338-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA CASTRO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: ODILZA 

CASTRO NUNES DE SIQUEIRA Endereço: RUA D, 20, (MIRANTE DE 

CUIABÁ) quadra 06, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-518 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. 1006338-89.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.183,12 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ODILZA CASTRO NUNES DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 17 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: 1022443-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELLYN ALINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO CANCELADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022443-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELLYN ALINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO CANCELADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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 CARTA DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR URGENTE 

À(o) Requerido(a) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) O presente mandado, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida nos autos, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1021845-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo, Liminar]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO 

BORGES Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

MT6189-O REQUERIDO(A): TELEFONICA BRASIL S.A. MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA: “Cópia anexa” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 17:00 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada,PARA PROCEDER 

AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. 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. 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, 17 de fevereiro 
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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: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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: MARCELO AUGUSTO BORGES Endereço: AVENIDA JOSÉ 

MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 721, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-300 Senhor(a) MARCELO AUGUSTO BORGES: 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. 1021845-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 

17:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES - MT6189-O 

REQUERIDO(A): TELEFONICA BRASIL S.A. 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, 17 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: 1006516-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-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: ELAINE 

CRISTINA DOS SANTOS Endereço: RODOVIA PALMIRO PAES DE 

BARROS, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULICEIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-700 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. 1006516-38.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EDMAR COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 406 de 426



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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008900-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DA COSTA BARBOSA (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:

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 da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002645-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENANDES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca da CERTIDÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013334-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PRISCILA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para informar o nome do banco para 

expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSEMARA BARBALHO DE CRISTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-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: JUSSEMARA 

BARBALHO DE CRISTO SOUZA Endereço: RUA SETE, 11, quadra 07, 

JARDIM ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-413 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. 1000171-56.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JUSSEMARA BARBALHO DE CRISTO SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH, CARLOS EDUARDO 

FRANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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: 1022404-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO CANCELADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022404-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO CANCELADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006120-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DAMASCENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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: KATIA 

DAMASCENA DA SILVA Endereço: RUA TRÊS MIL E DUZENTOS, 14, 

Quadra 12, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-745 A presente 
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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. 

1006120-61.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: KATIA DAMASCENA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAQUEL MARCONDES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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: 1005520-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DATIE MUNDURUKU RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/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: RAQUEL 

DATIE MUNDURUKU RIBEIRO Endereço: RUA BOTAFOGO, 021, casa, 

DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-216 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. 1005520-40.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: RAQUEL DATIE MUNDURUKU 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 17 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: 1005154-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE NUNES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/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 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: IVONETE 

NUNES GARCIA Endereço: RUA PRESIDENTE LEITE FIGUEIREDO, 618, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-025 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. 1005154-98.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Telefonia]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

IVONETE NUNES GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO REQUERIDO: CLARO S.A. CUIABÁ, 17 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: 1005154-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE NUNES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/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 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: CLARO S.A. 

Endereço: RUA FLÓRIDA, 1970, - DE 1001/1002 AO FIM, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04565-001 Senhor(a) CLARO 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. 1005154-98.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Telefonia]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: IVONETE NUNES GARCIA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO REQUERIDO: 

CLARO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA 

SOUZA - MT14994-A CUIABÁ, 17 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: 1005270-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA KARUGA AGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

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: ANA PATRICIA 

KARUGA AGARI Endereço: RUA P-1, 9, quadra 51, PARQUE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-410 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. 1005270-07.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ANA PATRICIA KARUGA AGARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA REQUERIDO: OI S.A CUIABÁ, 17 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: 1005270-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA KARUGA AGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

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: OI S.A 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 425, LEBLON, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 22430-190 Senhor(a) OI 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. 

1005270-07.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.978,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ANA 

PATRICIA KARUGA AGARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E SILVA REQUERIDO: OI S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A CUIABÁ, 17 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 
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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: 1001261-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/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))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007157-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE ALCANTARA SEHNEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007157-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE DE 

ALCANTARA SEHNEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 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: 

01/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005311-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: GIDELVAN 

BEZERRA DE ALMEIDA Endereço: RUA ISAAC DOS REIS, 21, QD 25 LT 

21L, N.SENHORA DA GUIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-600 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. 1005311-71.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 17 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: 1000805-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/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))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007162-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ROCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007162-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS ROCCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA ZAMPRONI 

BRANCO 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: 8ª JEC Data: 

01/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCELINA APARECIDA CORREA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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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: DURCELINA 

APARECIDA CORREA BUENO Endereço: TRAVESSA FREDERICO 

TEIXEIRA, 50, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-090 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. 1004970-45.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: DURCELINA APARECIDA CORREA BUENO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 17 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: 1000535-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARI DA GUIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NICOLA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: BARBARA 

MIRANDA DE OLIVEIRA Endereço: RUA DEZOITO, PEDRA 90, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78099-090 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. 1004828-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.262,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO CUIABÁ, 17 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: 1001936-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DIVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007171-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

JAQUELINE MARIA OLIVEIRA ALBOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007171-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DO 
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NASCIMENTO ALMEIDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES 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: 01/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006886-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: ANDRIEL 

LUCAS PINHEIRO DA SILVA Endereço: Rua Xavante, 457, APARTAMENTO 

403 - ED TORRES SAO GEORGES II, SANTA HELENA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-065 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. 1006886-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

36.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PAULO ARTHUR GOMES CORSINO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. CUIABÁ, 17 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: 1006976-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 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: SILVIA 

JORDAO SIMOES MATHIAS Endereço: RUA GUADALAJARA, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-624 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. 1006976-25.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 31.448,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DESPACHO: anexo REQUERENTE: SILVIA 

JORDAO SIMOES MATHIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

DE AZEVEDO ARAUJO REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA CUIABÁ, 17 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: 1007273-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRLEY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Executado(a): Nome: BANCO BMG 

S.A Endereço: AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, 

LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Senhor(a) BANCO 

BMG S.A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 

523 de seguintes do CPC), conforme despacho, petição 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. 1007273-66.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 19.675,50 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) VALOR DO 

DÉBITO EM ATRASO: R$ 19.675,50 ( ) REQUERENTE: IRLEY DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO 

JUNIOR - MT25057-O REQUERIDO: BANCO BMG S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do CPC). 

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAQUELINE 

SILVA DE HOLLANDA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007173-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007173-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSENILDA 

ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL 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: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007177-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1007177-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUAN EMIDIO DE 

SOUSA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA FRANCO 

DA SILVA 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: 01/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504178-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS CAROLINE GIMENES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT15511-O (ADVOGADO(A))

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: 

0504178-61.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: THAYS CAROLINE GIMENES 

MARTINS EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data 

registrado no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016897-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SALVATIERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1016897-24.2016.8.11.0041 AUTOR(A): HUGO SALVATIERRA REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos,etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar as fichas financeiras de todo o período trabalhado, qual seja, 

05/2009 a 05/2016, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002626-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002626-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX SANDRO KISZEWSKI 

MELO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para se manifestarem acerca da prescrição, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000511-39.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA QUEIROZ DAS NEVES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA FERNANDES DELGADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000511-39.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: KARINA QUEIROZ DAS NEVES 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrado no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003016-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1003016-66.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ERNESTO BARBOSA DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo. Após, conclusos 

para homologação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001324-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001324-32.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA 

MAIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrado no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022730-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1022730-18.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

APARECIDA ALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001061-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001061-29.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVIA MARA LEITE 

CAVALCANTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado conforme 

determinado no despacho do id. 25924653, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005581-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1005581-95.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a parte autora para 

apresentar a cert idão referente ao processo de n° 

4076-98.2015.811.0086, com selo de autenticidade, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005326-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1005326-40.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar tabela de honorários da OAB, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000699-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MARA DOMINGUES ALBANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068018/2/2020 Página 414 de 426



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000699-27.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELOISA MARA DOMINGUES 

ALBANO DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos 

autos para a contadoria judicial para realização do cálculo. Após, 

conclusos para homologação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006566-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA NELIAN DE FRANCA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (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: 

1006566-64.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: DINALVA NELIAN DE FRANCA 

CAMPOS EXECUTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição inicial. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007023-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1007023-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo. Após, conclusos para 

homologação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006564-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIA MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (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: 

1006564-94.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: LEONIDIA MARIA DE SOUZA 

EXECUTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição inicial. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500740-61.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: 

0500740-61.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEUZA CORREA DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da sentença do 

id. 147932. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002388-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002388-77.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar certidão original 

no cartório a fim de ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001015-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITO SOARES MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001015-11.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MANOELITO SOARES MAIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo. Após, conclusos para 

homologação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502004-79.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEL RIBEIRO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

0502004-79.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DENIEL RIBEIRO DE 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos do 

acórdão do id. 12829607. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004604-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES DI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1004604-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANA MENDES DI ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para se manifestarem acerca da prescrição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001376-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEIXOTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001376-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO PEIXOTO DE MELLO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para informar a condição de substituído na Ação Civil Pública n° 

0026112-75.2015.8.11.0041 em tramite perante a Vara Especializada em 

Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 30 

(trinta) dias, ou para requerer o que entender de direito. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001149-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RIBEIRO NOBREGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001149-38.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EVERALDO RIBEIRO NOBREGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrado no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500598-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LEMOS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-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 DESPACHO Numero do Processo: 

0500598-23.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIEL LEMOS DE ANDRADE, 

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento por precatório. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data registrado no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000426-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1000426-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSIAS JOSE DE FIGUEIREDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Converte-se a decisão em diligência, determinando 

a remessa dos autos para a contadoria judicial para realização do cálculo, 

nos termos da sentença do id. 19502201. Após, conclusos para 

homologação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002479-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002479-70.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LOURIVAL RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo, a fim de ajustar os 

juros a partir da citação. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021412-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIS MIRTA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))
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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: 

1021412-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JULIS MIRTA RAMOS Vistos, etc. Determina-se que a 

secretaria promova a retificação das partes no sistema PJE, conforme 

petição inicial. Converte-se a decisão em diligência, determinando a 

remessa dos autos para a contadoria judicial para realização do cálculo. 

Após, conclusos para homologação. Intime-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: 1006986-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVES CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006986-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVES CAMPOS 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMIAO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 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: 16/06/2020 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 . 17 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007015-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE MOURA ANDRADE (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. 1007015-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOISES DE 

MOURA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR, MARCELO 

ANGELO DE MACEDO 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: 16/06/2020 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 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-89.2020.8.11.0001

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

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT8686-O (ADVOGADO(A))

DEBORA FERNANDA MONTEIRO BARROS OAB - 700.669.811-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007017-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORA 

FERNANDA MONTEIRO BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINA BARBOSA COSTA 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: 16/06/2020 

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 . 17 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503473-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-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. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

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: 0503473-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-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: 1003098-97.2017.8.11.0001

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020933-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002540-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BORGES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002540-91.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA BORGES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança que professor estadual promove em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de 

valores decorrentes de diferença de férias, pois embora os professores 

da rede pública estadual possuam direito a 45 dias de férias, os referidos 

profissionais têm gozado e recebido adicional de férias de 1/3 somente em 

re lação  a  30  d ias .  T rami ta  Ação  C iv i l  Púb l i ca  n º 

1028936-19.2017.811.0041 no juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino 

Público (SINTEP/MT), com idênticos objetos e causa de pedir. É o 

necessário. O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC/73, já vinha sinalizando que 

o juiz deveria dar interpretação com significativa amplitude para identificar 

ações conexas, senão vejamos: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). (g.n.) Registra-se, entretanto, 

que o Código de Processo Civil 2015 criou uma nova possibilidade de 

reunião de processo, a descrita no § 3º do art. 55, nos seguintes termos: 

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (g.n.) Sobre 

este parágrafo, Daniel Amorim Assumpção Neves na obra Novo Código de 

Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2016, pg. 81, esclarece: 

“Novidade significativa quanto ao efeito da conexão é encontrada no § 3º 

do artigo em comento. O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo 

não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente 

(diferentes juízos). A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita 

pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do 

conceito de conexão (STJ, 1ª Seção, CC 55.584/SC, rel Min. Luiz Fux, j. 

12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar 

de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações 

análogas (...)”. (g.n) Observa-se que há identidade das pretensões, de 

modo que seja pela conexão, seja pela potencial aplicação do disposto no 

§ 3º do art. 55 do CPC/2015, há de ser determinada reunião dos 

processos no juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública. Ante ao exposto, 

reconhece-se e declara-se a necessidade de reunião dos feitos, ante o 

elevado risco de decisões conflitantes, por aplicação do disposto no § 3º 

do art. 55 do CPC/2015, e determina-se a REDISTRIBUIÇÃO do presente 

processo ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública por 

dependênc ia  aos  au tos  da  Ação C iv i l  Púb l i ca  n º 

1028936-19.2017.811.0041, porque a matéria está intrinsicamente ligada à 

deduzida na ação coletiva. 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: 1001424-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (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: 1001245-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (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: 1001286-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (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: 1002339-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002339-36.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: AUGUSTO BOURET ORRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039580-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCENIL DE AMORIM E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1039580-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARLUCENIL DE AMORIM E 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Para a apreciação 

do pedido de tutela de urgência, faz-se necessária a comprovação pela 

parte autora da regulação para o procedimento pleiteado, conforme 
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recomendação do Enunciado 03 da I Jornada de Direito da Saúde. Desse 

modo, intime-se a requerente para que junte aos autos comprovação da 

solicitação administrativa junto ao sistema SISREGIII, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000642-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FONTES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000642-77.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO FONTES FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida 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." 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505042-65.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY NUNES CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-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 DESPACHO Numero do Processo: 

0505042-65.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WALDECY NUNES CLAUDIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016019-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOVANI VINICIUS MARCAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1016019-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DIOVANI VINICIUS MARCAL 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de autos vindos da Vara Fazendária. Intime-se a parte autora para 

regularizar o polo passivo da presente ação, a fim de incluir o MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, no prazo de 15 (quinze) dias. Após 

conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001193-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001193-57.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que 

nestes autos não existe nenhuma condenação referente a honorários de 

sucumbências. Homologa-se a renúncia para adequar o crédito principal 

bruto ao limite correspondente a 100 UPF´s, de modo a permitir o 

processamento do pagamento por meio de RPV. Encaminhem-se os autos 

para elaboração de novo cálculo para apuração do valor líquido 

considerando o limite de 100 UPF. Após, dê-se prosseguimento ao feito de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000635-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S 

(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: 

1000635-85.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501345-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PIMENTA ANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 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 DESPACHO Numero do Processo: 

0501345-70.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA PIMENTA ANDO 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505281-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))
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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: 

0505281-69.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 

10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-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: 1000383-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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: 

1000383-77.2020.8.11.0001 AUTOR(A): ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o documento pessoal legível, demonstrativo de cálculo do total que 

pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo 

com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500689-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENESIO LEITE DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-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 DESPACHO Numero do Processo: 

0500689-16.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: AGENESIO LEITE DE 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes no contrato juntado nos autos a fim de que seja 

cumprida 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." Homologa-se a renúncia para adequar o crédito principal bruto 

ao limite correspondente a 256 UPF´s, de modo a permitir o processamento 

do pagamento por meio de RPV. Encaminhem-se os autos para elaboração 

de novo cálculo para apuração do valor líquido considerando o limite de 

256 UPF. Após, dê-se prosseguimento ao feito de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502912-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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 DESPACHO Numero do Processo: 

0502912-39.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se 

o necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. 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: 0502034-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (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 a 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, 29 

de junho 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: 0502034-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI SEBASTIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (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: 1006139-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HARUO YANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(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: 14:00 , 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005591-42.2020.8.11.0001

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

JESSICA HALLANA SAMPAIO OAB - 054.499.581-37 (REPRESENTANTE)

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005591-42.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: JESSICA HALLANA 

SAMPAIO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de 

ação na qual a parte autor busca compelir o Município a oferecer vaga em 

creche para criança. Depreende-se do relato que a criança se encontra 

impedida de frequentar a creche, haja vista a alegada falta de vagas em 

instituição pública. O Juizado da Infância e da Juventude é competente 

para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais afetos à 

criança e ao adolescente (art. 148, inciso IV c/c 209, do ECA). Nesse 

contexto, a alegação de suposta omissão estatal que impede o exercício 

do direito criança deve ser examinada pelo juízo da Vara da Infância e da 

Juventude. A Constituição Federal elegeu o sistema de proteção integral 

da criança, assim, em se tratando de direito fundamental, em tese, violado 

mesmo que não houvesse situação de risco ressairia a competência da 

especializada. Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a causa e determina-se a remessa dos autos, 

COM URGÊNCIA, ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá, com a baixa devida. Intime-se. 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: 1001607-50.2020.8.11.0001

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

ODILZA MARIANO DE ALMEIDA CARVALHO OAB - 393.576.351-49 

(REPRESENTANTE)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001607-50.2020.8.11.0001. REPRESENTANTE: ODILZA MARIANO DE 

ALMEIDA CARVALHO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação cujo escopo é obter a suspensão de débitos 

inscritos em dívida. 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 aos 

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, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito: 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. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017957-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-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: 

1017957-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: SOLUTIONS CORP 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória que promove 

SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Pede a concessão de tutela provisória nos 

seguintes termos: “para determinar ao Requerido a imediata suspensão do 

lançamento do tributo e da multa ora questionadas, até o julgamento final 

do processo, de modo que o Requerente não seja impedido de obter 

certidão negativa tributária por conta dos débitos impugnados.” 

Argumenta, em síntese, que sofre cobrança de tributo indevido por ter 

sido emitida Carta de Correção Eletrônica, que alterava a saída da 

mercadoria de Várzea Grande/MT para Cuiabá/MT, para o seu destino 

final, que seria Alto da Boa Vista/MT. Aponta que: “... a referida nota fiscal 

(...) fora emitida pelo fornecedor inicialmente com local de destino errado, 

na medida em que constava a Cidade de Cuiabá/MT, porém, na sequência, 

antes de iniciado o transporte, fora realizada a correção, para constar o 

destino correto, qual seja, o município de Alto Boavista/MT.” Aduz que o 

agente de tributos não considerou tal correção, e aplicou a multa descrita 

em inicial e novo valor atualizado do ICMS. 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. Em que pese a alegada 

culpa de terceiro, o qual, segundo a parte autora, não teria analisado a 

nova Carta de Correção Eletrônica, resultando na suposta cobrança 

indevida, é cediço que a viabilização de ordem suspensiva da exigibilidade 

do crédito tributário depende, nos termos do art. 151, II, do CTN, de 

depósito integral e em dinheiro, na forma do que preconiza a Súmula 112 

STJ. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que dispõe para esclarecimento da causa, nos termos 

do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 

(trinta) dias. Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida conclusos 

para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010339-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-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 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010339-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: VANILDA COSTA LIMA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual a requerente 

postula pela concessão do direito de aposentadoria especial de agente 

penitenciária, tendo em vista ter alcançado o tempo de contribuição. 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, de forma provisória, a 

aposentadoria implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar 

liberação de recursos com a consequente majoração do subsídio, 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 de urgência. 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. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [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: 1047780-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LANGE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTON DA SILVA BUENO OAB - SC29120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 Processo: 

1047780-46.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADILSON 

LANGE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo escopo é obter a suspensão de 

débitos inscritos em dívida. 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 aos 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, firmou-se 

a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito: 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. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-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 Numero do Processo: 

1006768-41.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ANTUNES DE FRANCA 

REQUERIDO: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1000147-28.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 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 na qual a parte autora 

postula: “1) A concessão da TUTELA pleiteada, nos termos já 

mencionados acima, para que os Requerentes não sejam cobrados pelos 

honorários médicos e materiais utilizados na cirurgia da segunda 

Requerente, a qual foi submetida, no valor de R$ 1.436,42 (hum mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos); Bem como , 

para que seja desbloqueado o plano de saúde da segunda Requerente 
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JOSYANE DIAS FERREIRA, e que o primeiro Requerente LUIZ JORGE 

OLIVEIRA FERREIRA, ora titular do plano, não tenha seu plano bloqueado, 

em virtude dos débitos relacionados a segunda Requerente, e que não 

venham a sofrer o cancelamento dos seus planos de saúde, conforme foi 

informado pelo Plano Requerido, caso o debito não seja quitado até o dia 

02/02/2020, até o fim desta lide, mantendo em definitivo em sentença;”. Em 

síntese, aponta a parte requerente que possui vínculo com o requerido 

MATO GROSSO SAÚDE e que após um procedimento cirúrgico, foi emitida 

fatura com os valores e honorários médicos devidos, apesar de nunca 

terem sido cobrados valores além das mensalidades do plano, mesmo com 

outras internações. 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. Compulsando aos autos, em que pese a 

alegação da requerente, não se evidencia a probabilidade do direito 

necessária à concessão da tutela de urgência, haja vista que 

confessadamente há inadimplência em relação aos dependentes 

vinculados ao contrato que está sob responsabilidade da autora. Saber se 

é devida a restituição do valor concernente à mensalidade da titular no 

período em que o serviço ficou suspenso pela inadimplência parcial 

constitui mérito da demanda, contudo, o reestabelecimento só é devido se 

há regularidade do pagamento, condição legal e contratual para a 

prestação do serviço. Desse modo não sobressai requisito essencial à 

concessão da tutela. No que se refere à distribuição do ônus probatório, 

não é possível aplicar ao MT SAUDE a regra própria do Código de Defesa 

do Consumidor, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 

“RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE 

SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE 

CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A 

operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de 

autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas 

que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de 

assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de 

beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de 

autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à 

administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, 

diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa 

atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por 

entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. 

Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 

16/08/2016).” Assim, quanto ao ônus da prova a questão será examinada 

utilizando-se as regras próprias do Código de Processo Civil e da Lei 

12.153/09. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido para 

que traga aos autos documentos que contribuam para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009920-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI DE BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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:

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: 

1009920-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ROZENI DE BARROS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento e 

recebimento imediato de licença prêmio não gozada, referente ao 

quinquenio de 2013/2018. 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. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANIEL BOAVENTURA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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: 

1002326-32.2020.8.11.0001. REQUERENTE: ANDERSON DANIEL 

BOAVENTURA BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora pleiteia 

recebimento de diferença do auxilio fardamento. 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. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004880-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA LOPES CUNHA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/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 Numero do Processo: 

1004880-37.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIA MARIA LOPES CUNHA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SANECAP 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 de SANECAP e MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Depreende-se que a parte 

autora que é credora da primeira requerida por força de título judicial 

constituído na ação de indenização por dano moral n.º 

001.2010.033.876-1, a qual tramitou pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível 

– Comarca de Cuiabá-MT. Pretende, portanto, a execução e 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 – 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017968-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1017968-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANE NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL 

DE CUIABÁ Vistos, etc. O juízo determinou a intimação da parte autora 

para emendar a inicial. Ineficaz a justificativa apresentada pela parte 

autora na manifestação do id. 28595830. Ante o exposto, indefere-se a 

petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, 

na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034816-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1034816-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA 

SILVA REU: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT 

Vistos etc. Relatório dispensado por força do 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 a o 

desinteresse na presente demanda. Nota-se que até o presente momento 

não houve a estabilização subjetiva da lide por meio da citação, sendo 

desnecessário buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. Ademais, o Enunciado 90 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “ Enunciado 90: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária” (XXXVIII Encontro do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais, Belo Horizonte/MG). Desse modo, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora ALEX RUFINO 

DA SILVA para que produza os jurídicos e legais efeitos e, de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-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: 1001678-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (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: 

1001678-29.2020.8.11.0041 AUTOR: LAURENIO LOPES VALDERRAMAS 

REU: EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR Vistos, etc. Retifique a 
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secretaria autuação quanto a classe, assunto e polo passivo. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 27 da 12.153/09). Cuida-se de 

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C COM OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO PÚBLICA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por LAURENIO LOPES 

VALDERRAMAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual expõe 

e pede o que segue: 1. Trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo 

cumulada com pedido de reintegração de servidor público com pedido de 

tutela de urgência que pretende ver reconhecida a ilegalidade do objeto do 

Ato Governamental nº. 2.927/2019 que, com base em sentença penal 

condenatória ainda sequer transitada em julgado, afastou o requerente da 

função pública. 2. Em síntese, o requerente encontrava-se no exercício de 

suas funções até que a liminar que anteriormente impedia o cumprimento 

antecipado da sentença penal condenatória que a ele impôs a pena de 

afastamento da função pública foi revogada pela 1ª Turma do STF, 

culminando na edição do Ato nº. 2.927/2019. 3. Ocorre que, logo após a 

edição do Ato nº. 2.927/2019, o Supremo Tribunal Federal julgou as ADC’s 

43 e 44 e sepultou qualquer hipótese de cumprimento antecipada da pena 

– atualmente imposta ao requerente em decorrência da vigência do Ato nº. 

2.927/2019. 4. Consoante se extrai da prova pré-constituída, a sentença 

penal condenatória imposta ao requerente, confirmada em sede de 

Recurso de Apelação, ainda sequer transitou em julgado, estando ainda 

em discussão no âmbito do STJ a legalidade da pena de perda da função 

pública como se efeito automático da sentença penal condenatória fosse. 

5. Aceitar que o Ato nº. 2.927/2019 continue gerando efeitos no mundo 

jurídico equivale a permissão para que Juízes da Execução Penal, mesmo 

após o julgamento das ADC’s 43 e 44 por parte do ESTF, mantenham 

presos aqueles réus que foram recolhidos ao cárcere tão somente em 

razão da existência de acordão condenatório ainda não transitado em 

julgado. 6. Se no âmbito do Poder Judiciário o requerente encontra-se 

salvaguardado pelo princípio da não culpabilidade, inexiste qualquer razão 

para, no âmbito do Poder Executivo, a garantia constitucional ser 

flexibilizada mediante o seu afastamento da função pública quando ainda 

sequer transitada em julgado a sentença condenatória que lhe impôs 

referida sanção. 7. Concedida a tutela de urgência para reintegrar 

provisoriamente o requerente na função pública, até mesmo para evitar 

que, em caso de procedência da presente ação, o Estado seja obrigado a 

arcar com os efeitos financeiros retroativos quando o requerente se 

encontrava ilegalmente afastado da função pública.” (original não contém 

destaques). É o breve relato. O requerente pretende que este juízo de 

primeiro grau profira decisão afrontando julgado da 1ª Turma do STF no 

seu pedido junto a essa Corte superior. Extrai-se do trecho destacado 

acima que o ato administrativo que o requerente pretende coibir deriva, 

segundo aponta a própria preambular, de uma decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o requerente estava no exercício da 

função pública por força de liminar concedida pelo Ministro Relator, a qual 

foi cassada pelo colegiado da 1ª Turma do STF e, agora, pretende retornar 

à função por decisão do juízo de primeiro grau sob o argumento de 

modificação da jurisprudência pelo Plenário do STF. É cediço que no caso 

concreto, no qual a decisão que culminou com a edição do ato 

administrativo (Ato nº. 2.927/2019) deriva de decisão judicial de instância 

superior, imprópria a rediscussão do acórdão por instância inferior. 

Portanto, ausente o interesse de agir por falta de adequação da medida. 

Ante o exposto, reconhece-se a falta de interesse de agir na modalidade 

adequação e indefere-se a petição inicial. De consequência, julga-se 

extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, 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
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